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Szlachetne światło

www.vangelischandeliers.com

Zaopatrujemy w wyjątkowe oświetlenie wnętrza za-
równo prywatne, jak i publiczne: hotele, spa, restau-
racje, sale konferencyjne, siedziby fi rm. Niezależnie 
od tego jaki rodzaj wnętrza oświetlamy, powstaje 
w nim niepowtarzalny, inspirujący klimat...

Nasze lampy wykonane są z najwyższej jakości ma-
teriałów:  alabaster, kryształy Swarovski i Bohemia, 
szkło Murano oraz specjalnie patynowane mosią-
dze. Każda lampa posiada rodzinę, w której moż-
na znaleźć lampy wiszące, kinkiety, lampy stojące 
i biurowe. Można więc tworzyć komplety, decydując 
przy tym o wielkości i ostatecznym wyglądzie lampy. 
Wykonanie ręczne umożliwia bowiem dostosowanie 
lampy do potrzeb indywidualnego klienta.

Nasze lampy prezentują klasyczne piękno. W swej 
różnorodności poszczególne lampy wpisują się 
w różne style, od renesansu aż po modernizm. 
Kolekcja Vangelis Chandeliers nie zamyka się w jed-
nej epoce - w zależności od stylu i klimatu wnętrza 
można wybrać lampę nowoczesną lub klasyczną, 
barokową lub secesyjną...
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Szlachetne światło

Kolekcja Vangelis Chandeliers to coś więcej niż lampy. Dzięki najwyższej jakości 
materiałom i ręcznemu wykonaniu, powstaje oświetlenie o niepowtarzalnym klimacie 

i stylu. Dajemy możliwość obcowania z dobroczynnym wpływem światła...
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SŁOWEM WSTĘPU

Powodem rozmowy był tenis…a rozmawialiśmy o aspektach życia, które decydują o tym, czy to 
nasze życie przeminie bez echa, czy jednak COŚ po nim(po nas) zostanie?!
Każdy z nas czegoś w życiu szuka, ale nieliczni jedynie odnajdują. Często wspinamy się na jakąś 
ścianę, tylko po pewnym czasie okazuje się, że drabina była przystawiona nie do tej ściany, 
o którą nam chodziło.
Jak iść, żeby dojść tam gdzie chcemy? Zapytałem o to księdza Jana Kaczkowskiego, bioetyka, 
człowieka obcującego w puckim hospicjum z tzw. jesienią, a nawet zimą życia ludzkiego, ale 
również ze śmiercią, w obliczu której każdy będzie się musiał spotkać z własnym sumieniem 
i może my, lub nas ktoś wtedy zapyta o ten ŚLAD? I ks. Jan tak pięknie powiedział: „Trzeba 
mieć odwagę, aby określić, co jest we mnie dobre a co nie ma większej wartości. Może trzeba 
zejść na samo dno i spotkać się z własnym sumieniem. Uwielbiam fenomen sumienia. To jest 
taka instrukcja w człowieku, jedyna, która potrafi nas obiektywnie skrytykować.”
Zachęcam gorąco do lektury książki: „Życie na pełnej petardzie”, która otwiera często dawno nie 
otwierane drzwi.
Ale żeby nie wybrzmień jedynie na strunie nostalgicznej, cieszmy się nowym rokiem, który 
cały przed nami. Niczym niezapisana pięciolinia! Bądźmy kompozytorem naszego życia…może 
dopiero pierwszy, ale daj Boże-nie ostatni raz.

Cudnego Roku 2016. Niech będzie Twój!

Radosław Tracz

Redaktor Naczelny
radek.tracz@wp.pl

„Ważne aby pozostawić po sobie jakiś ŚLAD”- to nie moje, to 
Jana Englerta, wielkiego aktora, ale również wyjątkowego 

człowieka, którego czas, bardzo drogocenny czas, udało mi się 
skraść nie tak dawno temu. 

„

„
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Koniec starego roku a zarazem początek nowego zawsze wiąże 
się z postanowieniami. Ja w tym a właściwie jeszcze w tamtym 
roku postanowiłem nie postanawiać. Wyznaję zasadę im mniej 
postanowień tym mniej rozczarowań, a że na ten nowy rok nie      
planuje żadnych rozczarowań no to nie mogę mieć postanowień. 

Ja wiem to może wydawać się Wam bardzo zagmatwane, ale to jest logiczne. 
Zastanówcie się sami po co nam te postanowienia skoro zazwyczaj drugiego 
stycznia większość jest już nie aktualna, szczególnie te o jedzeniu, piciu i rzucaniu 
palenia. Pierwszego stycznia to jest łatwo bo i tak jeść się nie chce, papieros nie 
smakuje a pić to tylko wodę, schody zaczynają się dopiero później. Do ulubionych 
postanowień Polaków nalżą te o odchudzaniu, osobiście polecam dietę zjedzmy 
dzisiaj by jutro nie kusiło. Oczywiście tu rodzi się pytanie co jeść a czego nie?? 
Powiem Wam sam nie wiem, dookoła żywność genetycznie zmodyfikowana która 
mi się kojarzy z tym że te produkty same do hurtowni idą, a z drugiej strony 
mamy bum na zdrową żywność niby bez konserwantów ale na półce wytrzyma 
rok niby bez cukru a tu i tam ciałka przybywa. Moda na naturalne i zdrowe 
produkty jest tak wielka jak ceny za nie. Wkrótce producenci zdrowej żywności 
będą nas przekonywać że wódka też jest zdrowa bo przecież z ziemniaka no i tu 
ju z jestem skłonny trochę uwierzyć. Najbardziej jednak dziwi mnie fakt że jak 
wchodzę do marketu to tylko jeden regał jest ze zdrową żywnością czyli co reszta 
żywności chora? Nawet warzywa i owoce nie leża na zdrowej żywności. Można 
powiedzieć że w dzisiejszych czasach modlitwa przed jedzeniem nabiera jeszcze 
większego sensu. Jednak wróćmy do naszych postanowień. Kobiety często 
postanawiają „w tym roku oszczędzam i mniej wydaje na ciuchy” faktycznie 
ciuchów może potem kupują co raz mniej ale nie zaszkodzi kupić „cos ładnego”. 
Okazuje się że z postanowieniami jest jak z prawem można obejść lub inaczej 
zinterpretować. Dlatego my panowie lubimy walczyć z naszymi nałogami 
a konkretnie lubimy zamieniać je na inne, czyli mniej piwa więcej whisky. Duża 
ilość respondentów chce od nowego roku zwiększyć zarobki tylko trudniej 
z ze zwiększeniem ilości pracy, dlatego kończymy na stwierdzeniu „w sumie 
wystarcza mi to co mam”. I bardzo dobrze jeśli wystarcza Ci to co masz, tylko nie 
narzekaj potem że sąsiad ma więcej. Rób wszystko dla siebie a nie dla sąsiada. Ja 
na przykład w tamtym roku dla siebie postanowiłem że nauczę się gry w golfa, 
podszlifuje angielski i będę dużo biegał. Sukces osiągnąłem częściowy, angielski 
jest u mnie lepszy, opanowałem do perfekcji „wyjście po angielsku” z bankietów 
co jest z korzyścią dla mojej wątroby, golf kupiłem sobie taki ciepły pod szyje 
i cały rok byłem zabiegany. Wychodzi na to że do postanowień jak do wszystkiego 
w życiu trzeba dużego dystansu na pewno trzeba docenić to co się ma, wtedy 
uśmiech nie znika z twarzy Więc może to postanowienia trzeba odchudzić, 
a nie nas? Zrobicie jak uważacie ważne jest tylko to, byście z tym wszystkim byli 
szczęśliwi. Tego Wam życzę w tym Nowym Roku szczęścia mierzonego własną 
miarą i dużo uśmiechu!!!

Robert Korólczyk

ROBERT MÓWI

POSTANAWIAM 

nie postanawiać
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NOWOROCZNE  
Zwyczaje Na Świecie

TRADYCJE NA ŚWIECIE

godt nytt ar
W wielu norweskich domach, wino 
uważane jest za obowiązkowy element 
w świętowaniu nadejścia Nowego Roku. Popularne są 
także tradycyjne dania z jagnięciny i indyka. Natomiast 
jedzenie wieprzowiny w sylwestrowy wieczór jest uważa-
ne za zapowiedź wszelkiej pomyślności i obfi tości w ży-
ciu w nadchodzącym roku. Norwegowie przygotowują 
również coś w rodzaju słodkiego ryżowego puddingu, 

w którym ukryty jest duży migdał. Zgodnie ze zwyczajem, 
ten kto podczas jedzenia tego dania natrafi  na schowaną 
niespodziankę, będzie miał szczęście w całym nadcho-
dzącym roku. Istnieje jeszcze drugi wariant wyjaśnienia 
znaczenia tej tradycji. W niektórych rejonach Skandynawii 
natrafi enie na migdał w swojej porcji puddingu, oznacza 
że dana osoba w nowym roku zmieni swój stan cywilny. 
Ponieważ ryż jest słodki, mówi się, że jeśli ktoś spróbuje 
ryżowego puddingu, jego rok będzie równie smaczny jak 
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ten deser. Dzień przed nadejściem Nowego Roku, dzieci 
w kolorowych przebraniach i chodzą od domu do domu 
śpiewając noworoczne piosenki. Sąsiedzi nagradzają ich 
za to cukierkami lub innymi słodyczami. Jest to zwyczaj, 
który nazywa się nyttarsbukk.

Specjalną, noworoczną, portugalską 
tradycją jest dekorowanie stołów 
świecznikami (preenchido) w kształ-
cie kwiatów, w których umieszcza się 
kolorowe świeczki W zależności od 
regionu, Nowy Rok wita się w nieco inny sposób. Na Ma-
derze, zgodnie ze zwyczajem, z okazji świąt organizowa-
nych jest szereg imprez, które trwają od początku grudnia 
aż do Święta Trzech Króli. Największa z nich, przygoto-
wywana jest oczywiście z okazji przyjścia Nowego Roku, 
który witany jest spektakularnym pokazem sztucznych 
ogni. Lizbona, podobnie jak inne, europejskie stolice, wita 
Nowy Rok na ulicach. Tysiące ludzi wychodzi na skwe-
ry i place, żeby bawić się razem z przyjaciółmi. Co roku 
w Lizbonie odbywa się także gigantyczna impreza, która 
tym razem będzie miała miejsce na świeżo wyremontowa-
nym Praca do Comércio. Na imprezę warto wybrać się także 
do dzielnic Baixa-Chiado, Bairro Alto, czy Santos.

Рождеством 
Христовым и с 
Новым годом 

W niektórych domach uważa się, że szczęście przyniosą 
rysunki wykonane na szklanych elementach mebli. Do-
mownicy tworzą więc różnego rodzaju obrazki związane 
z noworoczną tradycją. Rosjanie uważają, że to, jak wyglą-
da pierwszy dzień nowego roku jest wróżbą na przyszłość. 
Trzeba więc unikać ciężkiej pracy, oddawania długów 
i kłótni. Nowy Rok, jak twierdzi wielu Rosjan, trzeba przy-

witać w nowej bieliźnie. W związku z tym bardzo popular-
nymi prezentami wręczanymi na Nowy Rok są skarpetki, 
majtki, koszulki czy pończochy.
To właśnie w Nowy Rok rosyjskie domy odwiedza Dziadek 
Mróz. Rozdaje prezenty wszystkim domownikom lub 
kładzie je pod pięknie przystrojoną choinkę. W czasie uro-
czystego posiłku wznosi się noworoczne toasty. Nie może 
wśród nich zabraknąć życzeń zdrowia dla Dziadka Mroza! 
Rosjanie składają sobie również tradycyjne życzenia zdro-
wia, radości, bogactwa.

Podczas rytuału na festynie, to-
warzyszącym obchodom Nowego 
Roku, Hindusi obracają się wokół 
świątyni, wyszeptując tradycyjne 
modlitwy do Boga Śiwy. Festiwal 
Danda trwa 13 dni. Nowy Rok 
jest również świętem nadejścia wiosny. Co ciekawe, w hin-
duizmie, nie ma ujednolicenia tej daty. Każdy region ma 
swoje własne zwyczaje i dzień rozpoczęcia nowego roku.

Szaman Keczua i dwaj z plemie-
nia Ajmara świętują Nowy Rok. 
Ajmarski Nowy Rok to święto 
przesilenia zimowego, a rdzenni 

TRADYCJE NA ŚWIECIE
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mieszkańcy w tym dniu proszą o dobre zbiory w nadcho-
dzącym sezonie

Tybetańczycy świętują Losar czyli 
tybetański Nowy Rok w klasztorze 
w Katmandu. Tradycja obchodów 
tego święta wywodzi się z okresu, 
poprzedzającego wprowadzenie 
buddyzmu w Tybecie, gdy wówczas praktykowano 
Jungdrung Bön. Ceremonię tę wykonywano każdej zimy. 
Wtenczas ludzie przynosili kadzidło, pragnąc uspokoić 
duchy, bóstwa i obrońców. Losar przeważnie przypada na 
ten sam dzień, w którym obchodzi się chiński Nowy Rok, 
natomiast uroczystość trwa 15 dni

W pierwszy dzień żydowskiego 
nowego roku (Rosz ha-Szana) 
– w nadmorskim izraelskim mie-
ście Aszdod – Żydówka oddaje 
się praktykom Taszlich. Jest to 
rytuał tzw. wytrząsania kieszeni, 
przeprowadzany po południu w pierwszy dzień nowego 
roku. Zgodnie z tradycją do morza lub innego akwenu, 
należy wrzucać okruchy chleba lub innego jedzenia, dzięki 
czemu woda zabierze ze sobą grzechy minionego roku

Ciekawy zwyczaj mają mieszkańcy 
wiejskich regionów Szwajcarii. Wła-
śnie tam wędrują niezwykli nowo-
roczni Mikołajowie, przypominający 
chodzące choinki z dzwoneczkami, 
składając życzenia wszelkiej pomyśl-
ności w nowym roku. Towarzyszą im śpiewy i tańce, 
a ludzie odwdzięczają się im jedzeniem, napojami lub 
pieniędzmi, uważają bowiem, że wizyta takiego Mikołaja 
pomaga pozbyć się z domu złych duchów.

Kontynuując tradycję witania 
nowego roku, poskramiacze ognia 
hogmanay rozświetlają ulice Sto-
nehaven. Hogmanay to szkockie 
święto obchodzone ostatniego 
dnia roku w niewielkich nadmorskich miejscowościach. 
Towarzyszy mu wymachiwanie koszami z pochodniami 
nad głowami przechodniów. Po zakończeniu tego rytuału 
są one wrzucone do morza. Istnieją dwie teorie tłumaczące 
symbolikę owych „kul ognia”. Według jednej z nich wywodzą 
się one z pogańskich obrzędów rytualnych, w których kosze 
utożsamiano ze słońcem, a ich zadanie polegało na tym, by 
wszystko co żywe otrzymało jak najwięcej światła słoneczne-
go. Natomiast druga głosi, że ogień miał moc oczyszczającą, 
by zniszczyć demony i ciemne myśli.

TRADYCJE NA ŚWIECIE
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ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Nowy rok zapowiada się bardzo interesująco…nie tylko ze 
względu na mistrzostwa europy w piłce nożnej we Francji, 
które przed nami. Życzę czytelnikom DC roku pełnego 
pasji i emocji, zarówno w życiu jak i w sporcie.

Tomasz Iwan

Kochani czytelnicy DC, na Nowy Rok 2016 życzę Wam 
i sobie także, skupienia się na osobach, która kochacie. 
Bądźcie ze sobą autentycznie! A w wolnej chwili możecie 
wybrać się do Teatru Powszechnego w Warszawie. Pozdra-
wiam Was ciepło.

Piotr Ligienza

Życzę wszystkim czytelnikom DC cieplej wody w kranie, 
spokoju i przewidywalności, a czasem zwykłej nudy.

Krzysztof Hanke

Życzę czytelnikom DC na Nowy 2016 rok aby ich codzienne 
życie przebiegało w miarę spokojnie a niespodzianki, które 
ich zaskoczą miały wymiar pozytywny. Aby mogli się cie-
szyć z sukcesów i oby omijały ich porażki. Żeby nauczyli się 
cieszyć z każdego rozpoczynającego się dnia i oby choroby 
omijały ich samych, ale również ich bliskich. Życzę również 
aby mieli możliwość osiągania sukcesów zawodowych bez 
szkody dla życia rodzinnego. Ogólnie mówiąc, życzę wszyst-
kim czytelnikom normalności w każdej dziedzinie życia

Grzegorz Poloczek

Drodzy Czytelnicy DC, życzę Wam, żebyście w 2016 roku 
mocno i pewnie trzymali wasze kierownice, inwestowali 
w siebie, rozwijali swoje umiejętności, byli skuteczni i wy-
trwali, bo podążając taką drogą macie szanse na sukces, za 
który mocno trzymam kciuki.

Kajetan Kajetanowicz

Wszystkim czytelnikom DC życzę pięknych chwil w 2016 
roku. Niech Nowy Rok obfi tuje we wspaniałe wydarzenia 
rodzinne i biznesowe.

Artur Żmijewski
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ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Czytelnicy DC, życzę Wam, aby darzyło się w interesach, 
pracy i prywatnej części życia. Do siego Roku.

Robert Gonera

Błogosławionego Roku 2016 dla wszystkich czytelników 
DC. A w nowym roku oczywiście zapraszam Was na Rawę 
Blues.

Irek Dudek

Wszystkim czytelnikom DC życzę wielu magicznych chwil 
w 2016 roku.

Janusz Chabior

Życząc czytelnikom DC wszelkiej pomyślności w roku 
2016, pragnę zaprosić Państwa na niezwykły koncert gry 
aktorskiej w spektaklu teatru telewizji „Dom kobiet” Zofi i 
Nałkowskiej. W marcu 2016 roku zobaczycie Państwo 
fenomenalne role plejady polskich gwiazd: Anny Polony, 
Joanny Szczepkowskiej, Marii Pakulnis, Danuty Stenki, 
Mai Ostaszewskiej, Joanny Kulig, Małgorzaty Potockiej 
oraz zaczynającej karierę Katarzyny Sawczuk. Miałem 
satysfakcję współtworzyć spektakl jako jego reżyser.

Wiesław Saniewski

Wesołego Roku 2016…który na pewno będzie wesoły
Henryk Sawka
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Kochane Czytelniczki! Grudzień to taki magiczny miesiąc, 
w którym każda z nas staje się czarodziejką we własnej 
kuchni. A przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia 
to idealny moment, żeby te czary wykorzystać! Od czego 
zaczynamy? Odrobina fantazji kulinarnej, szczypta przy-

prawy korzennej, afrodyzjaku w postaci kardamonu z cze-
koladą i… Dziś w domowym menu oferujemy lukrowane 
pierniki oraz choinkę przystrojoną suszonymi pomarań-
czami, dzwonkami z ciasta czekoladowego i gwiazdami 
z domieszką cynamonu. Sztuką jest dodać odpowied-

SMAKI
Bożego Narodzenia

tekst: Aleksandra Neyman
zdjęcia: Piotr Szkałuba
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

nie przyprawy, trochę zaangażowania, 
świątecznej atmosfery i już w całym domu 
roznosi się zapach cytrusów, goździków, 
orzechów i delikatnego aromatu kawy. Za-
pachy mieszają się, intensywnie pobudzają 
zmysły, a z radiowych odbiorników dobiega 
wciąż jeszcze nieśmiały głos, nucący: „coraz 
bliżej święta, coraz święta…”
Drogie Panie, eksperymentujcie do woli! 
Z wypiekami, wystrojem, zapachami, 
dekoracjami. Faktem jest, że najbardziej 
lubimy to, co tradycyjne, ale może warto 
czasem wybrać coś niekonwencjonalnego? 
Coś nowoczesnego. To dobry początek, by 
wejść w Nowy Rok z pomysłem i fantazją 
– czego sobie i wszystkim Czytelniczkom 
oraz Czytelnikom z całego serca życzę.
Urozmaicajmy nie tylko ten świąteczny 
czas, ale i naszą codzienność, każdy dzień, 
bez pośpiechu, a z uśmiechem, będąc sobie 
nawzajem życzliwszym. Nie bójmy się 
zmian – trzeba wierzyć i ryzykować, być 
tu i teraz, cieszyć się chwilą – a to wymaga 
wysiłku i odwagi. Niech w nadchodzącym 
roku tego wszystkiego nam nie zabraknie. 
Podejmując decyzje, kreując swój świat, 
szukajmy własnych ścieżek szczęścia.

Aleksandra
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KARPACZ
to nie tylko Śnieżka

Karpacz to położone w Karkonoszach, w niezwykle malowniczej 
okolicy miasto turystyczne. Leży u podnóża najwyższej góry w tej 

części Polski – Śnieżki (1602m n.p.m.).

„
„

REJONY (NIE)ZNANE

Autor: Daniel Tracz
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REJONY (NIE)ZNANE

Pomimo położenia na samym krańcu Polski, w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, Karpacz jest niezwykle 
popularnym miejscem wypoczynkowym zarówno latem, jak i zimą. Istnieje tu wiele szlaków turystycznych, w tym 
trasa na słynną górę Śnieżkę.

Ponadto do bardzo chętnie odwiedzanej przez turystów należy znajdująca się na Śnieżce świątynia Wang. Ten 
drewniany kościółek z XII w., położony na wysokości 885 m n.p.m. jest unikatowym zabytkiem średniowiecznej 
architektury sakralnej Skandynawii, a przybył do nas wraz z napływem ówczesnych Wikingów, podróżujących w głąb 
kontynentu. Może być to świetny przystanek i moment na,,zaczerpnięcie powietrza’’ podczas zdobywania najwyż-
szego szczytu Sudetów.

Innymi miejscem bardzo godnym polecenia może być dziki wodospad na rzece Łomnicy. Wodospad, który otrzymał 
przydomek,,dziki’’ nie dostał go bez przyczyny. Został zbudowany jako zapora przeciwrumoszowa na bardzo niebez-
piecznej rzece, której różnica wysokości wynosi 927m i stąd jego fenomen. Dziś jest miejscem odwiedzanym przez 
rzesze turystów z całej Europy. Bardzo ciekawymi obiektami wartymi odwiedzenia przez przedstawiciela każdej 
grupy wiekowej są z pewnością zapora wodna na Łomnicy, Lipa Sądowa, Krucze Skały czy miejsce anomalii grawita-
cyjnej, gdzie teoria Isaaca Newtona znalazła wyjątek.
Samo miasto Karpacz jest niebagatelnym skupiskiem atrakcji dla całej rodziny. Doskonałym pomysłem będzie od-
wiedzenie w tym 5-tysięcznym miasteczku Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Zabawek, Karkonoskich Tajem-
nic, Parku Bajek, Bajkowej Chaty, Studia Szkła Artystycznego Pasja, a także interaktywnej Wystawy Klocków Lego 
i prywatnego Muzeum Lego. Państwa pociechom z pewnością spodobają się przejazdy letnim torem saneczkowym 
i alpina – coaster na stoku Kolorowa.
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Pasjonatom aktywnego wypoczynku z pewnością można polecić wycieczki w góry w stylu Nordic 
Walking, jazdę na moutainboardzie (snowboard zimą), górskim gokardzie na terenie stacji Winterpol 
– Biały Jar, strzelnicę golfową na Golf Range, przeprawę po parku linowym, jazdy na cross skatingu, 
quadach, zjazdy na tyrolce ze Skoczni Orlinek lub wodne szaleństwo w parkach wodnych. Natomiast 
zimą atrakcje zapewni kilkanaście stoków narciarskich zlokalizowanych na terenie miasta, wyposa-
żonych w wyciągi i wypożyczalnie sprzętu narciarskiego oraz w Kompleks Narciarski Śnieżka, który 
oferuje ponad 6 km tras o różnym stopniu trudności. Dzieciom i dorosłym rozrywki dostarczą zjazdy 
na pontonach, tzw. „snowtubing”, a także dwa lodowiska, w tym jedno syntetyczne całoroczne.

Karpacz to miejsce atrakcyjne turystycznie o każdej porze roku, które zapewni niezapomniane wraże-
nia na każdym odwiedzającym karkonoskie miasteczko.
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Szczególnie polecamy:
W lipcu 2012 roku, dwaj bracia Jędrzej i Tomasz Stanek otworzyli bajkowy „Park Bajek” w Karpaczu. Ta bajko-
wa kraina znajduje się na terenie PrzyStanku Bavaria.

Odwiedziny Parku Bajek to doskonały pomysł na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, szczególnie przez 
grupy dzieci i całe rodziny. 

Były zawodnik 
Reprezentacji 
Niemiec 
w narciarstwie 
alpejskim. 
Uczestnik 
Mistrzostw 
Świata w St. 
Moritz 2003, 
wielokrotny 
reprezentant 
Niemiec na 
Pucharach Świata

Były zawodnik, 
wieloletnie 
doświadczenie 
trenerskie 
w Niemieckim 
Związku 
narciarskim DSV

Karpacz, Wilcza Poręba, ul. Wilcza 2
Tel.+48 75 72 205 05, +48 783 959 868

www.parkbajek.pl/
Email: janus.stanek@gmx.de
Email: tom.stanek@gmx.de
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SkiVegas

Dwa razy w roku, firma SkiVegas oferuje profesjonalne wyjazdy na narty w zagraniczne 
górskie kurorty. Nasi trenerzy wykorzystują w swojej pracy doświadczenie jakie zdobyli 
jako zawodowi sportowcy i trenerzy w narciarstwie alpejskim.

Wszystkie informaje o SkiVegas i terminach wyjazdów znajdziesz na: www.skivegas.pl
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Hotel*** ARTUS Prestige SPA to miejsce gdzie nowocześnie 

urządzone wnętrza wspaniale komponują się ze 120-letnią 

historią obiektu. Położenie hotelu w bezpośrednim sąsiedz-

twie Karkonoskiego Parku Narodowego wyróżnia nas 

wśród innych obiektów w Karpaczu. Cisza, bliskość gór, wi-

dok na Karkonosze oraz otoczenie zieleni sprawiają, że pobyt 

naszych Gości zmienia się w wymarzony wypoczynek.

HOTELE Z PASJĄHOTELE Z PASJĄ

Hotel*** ARTUS Prestige SPA
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Do dyspozycji Gości są:

• 79 komfortowo wyposażone pokoje (w tym pokoje Deluxe, Superior, dwupoziomowe Studia 
Rodzinne)

• Restauracja
• Klub Nocny z barem, kręgielnią, bilardem i salonem gier
• Kompleks basenowy (basen 18 m, zjeżdżalnia 60 m, brodzik dla dzieci, sauny, jacuzzi)
• Strefa SPA & Wellness
• Centrum Zdrowia i Sportu

– Centrum Rehabilitacji (kriokomora, rehabilitacja, masaże medyczne)
– Centrum Rekreacji (fitness/siłownia, squash, cubeball – piłka halowa)

• Zewnętrzne boisko do siatkówki
• Wypożyczalnia rowerów
• Sala bilardowa
• Sala kominkowa
• Sala klubowa
• Chata Grillowa
• 3 kompleksowo wyposażone sale konferencyjne
• 2 sale zabaw i zewnętrzny plac zabaw dla dzieci
• Taras słoneczny z widokiem na Śnieżkę

HOTELE Z PASJĄ
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KONFERENCJE
Hotel*** ARTUS Prestige SPA w Karpaczu położo-
ny w  bezpośrednim sąsiedztwie Karkonoskiego 
Parku Narodowego jest idealnym obiektem do 
organizacji szkoleń, konferencji, spotkań bizneso-
wych, eventów oraz imprez integracyjnych w  gó-
rach.

Planowanie konferencji, zjazdu branżowego czy 
spotkania biznesowego jest zadaniem czasochłon-
nym i wymaga przy tym zastosowania różnych roz-
wiązań logistycznych. Doświadczenie w organizacji 
takich eventów pozwala nam zadbać o wszystkie 
szczegóły i stworzyć odpowiednie warunki do pra-
cy umysłowej oraz wypoczynku naszych Gości. 
Istotne znaczenie dla powodzenia takich imprez 
ma kompleksowe zaplecze konferencyjne.
Nasz obiekt posiada trzy nowoczesne sale: Karko-
noska, Śnieżka, Artus o  łącznej powierzchni 380 
m2. Pomieszczenia różnią się przede wszystkim 
wielkością, co pozwala nam dobrać odpowiednią 
salę do planowanej liczby uczestników spotkania, 
a dzięki temu zapewniamy optymalne warunki za-
równo dla kameralnych spotkań, jak i dużych kon-
gresów czy zjazdów, dostosowując ustawienie sal 
zgodnie z życzeniem.

SALA KARKONOSKA

Nasza największa sala konferencyjno-bankietowa 
KARKONOSKA o powierzchni 258 m2 pozwala na 
dowolne ustawienie krzeseł i  daje szerokie moż-
liwości najbardziej wymagającym organizatorom 

eventów. Wystrój sali Karkonoskiej oraz jej orygi-
nalne oświetlenie tworzą niepowtarzalną atmosfe-
rę, zarówno do efektywnych szkoleń, jak również 
bankietu czy uroczystej kolacji. Przed salą mieści 
się kameralne foyer, a bezpośrednio z sali jest wyj-
ście na letni taras. 

SALA ŚNIEŻKA

Sala ŚNIEŻKA to druga co do wielkości spośród na-
szych sal. Maksymalnie może pomieścić 50 osób 
w ustawieniu teatralnym. Doskonała do przepro-
wadzenia warsztatów lub spotkań szkoleniowych. 

SALA ARTUS

Sala ARTUS to nasza najmniejsza z sal. Może po-
mieścić do 35 osób. Idealna sala na kameralne 
spotkania biznesowe lub szkolenia. 

SPA & WELLNESS
KOMPLEKS BASENOWY – Jako nieliczni wśród ho-
teli możemy pochwalić się faktem, że woda w na-
szym basenie jest ozonowana co jest szczególnie 
ważne dla dzieci. Basen jest czynny codziennie od 

HOTELE Z PASJĄ
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godziny 11:00 do 22:00. W skład kompleksu base-
nowego wchodzą:

• 2 tory pływackie o długości 18 metrów każdy
• basen rekreacyjny z  leżakami wodnymi z  hy-

dromasażem
• zjeżdżalnia rurowa o długości 60 metrów
• basen dla dzieci z mini zjeżdżalnią i wodnym 

placem zabaw
• jacuzzi
• kompleks saun: parowa, infrared oraz sucha
• taras z leżakami i widokiem na Snieżkę

Zabiegi SPA & WELLNESS

Oferujemy bogate i  zróżnicowane zabiegi spa & 
wellness, korzystamy z  najnowszej wiedzy z  za-
kresu kosmetyki, posiadamy profesjonalny zespół 
specjalistów kosmetyki, wysokiej jakości sprzęt 
odchudzająco – ujędrniający marki VIP Line i Wa-
termass, a także żelazko antycellulitowe i przeciw-
zmarszczkowe, bazujemy na luksusowych kosme-
tykach marek Babor i Living Dimension.
• Masaże
• Pielęgnacja twarzy, ciała, stóp o dłoni
• Kąpiele
• Peelingi

HOTELE Z PASJĄ
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CENTRUM ZDROWIA i SPORTU
W naszym Centrum Rehabilitacji łączymy najnow-
sze zdobycze medycyny rehabilitacyjnej z  głębo-
ko relaksującymi zabiegami dążąc do spełnienia 
oczekiwań naszych Gości. Zespół odpowiednio 
wyszkolonych i  doświadczonych fizjoterapeutów 
specjalizujących się w różnych dziedzinach związa-
nych ze zdrowiem, daje poczucie, że są Państwo 
w dobrych rękach.

W Centrum Rehabilitacji zajmujemy się leczeniem:
• schorzeń kręgosłupa
• choroby zwyrodnieniowej stawów
• stanów pourazowych i pooperacyjnych narzą-

du ruchu
• schorzeń neurologicznych

Zabiegi:
• masaże medyczne
• terapia manualna
• kinezyterapia
• fizykoterapia
• hydroterapia
• krioterapia
Krioterapia czyli leczenie zimnem to doskonały 
sposób aby zapomnieć o  bólu, odzyskać radość 
życia i odmłodnieć. Zabieg ten jest również nazy-
wany kriostymulacją, ponieważ celem zabiegu jest 
dostarczenie organizmowi stresu fizjologicznego. 
Metoda leczenia zimnem ma na celu wywołanie 
odruchów i  reakcji obronnych organizmu, które 
powodują czterokrotny wzrost krążenia krwi w or-
ganizmie, a  to z kolei ma bardzo skuteczne dzia-
łanie i  wspomaga leczenie wielu schorzeń. Wielu 
sportowców doceniło lecznicze działanie kriotera-
pii, m.in. TOMASZ ADAMEK

Dla Gości ceniących sobie aktywną formę wy-
poczynku przygotowaliśmy CENRUM SPORTU 
I  REKREACJI, do którego zapraszamy codziennie 
w godz. 8.00 – 20.00. Stworzyliśmy to miejsce, bo 
wiemy, że ruch, sport i aktywność fizyczna to naj-

lepsza recepta na zdrowie i  doskonałe samopo-
czucie. Do dyspozycji Gości są:
• boisko do squash’a
• boisko do piłki halowej
• zewnętrzne boisko do siatkówki
• sala fitness / siłownia
• zajęcia z Nordic Walking
• aqua aerobic

Hotelowa SIŁOWNIA, wyposażona w  profesjonalny 
sprzęt firmy LifeFitness to doskonałe miejsce do bu-
dowania tężyzny fizycznej i dbania o formę. Poleca-
my konsultacje oraz porady treningowe i dietetyczne 
TRENERA KULTURYSTYKI z  zakresu: redukcji tkanki 
tłuszczowej, budowanie siły i masy mięśniowej, po-
prawy kondycji, pomocy w  doborze suplementów 
diety, układania planów treningowych. Dzięki pomo-
cy trenera zyskują Państwo opiekę nad prawidłową 
techniką i skutecznością wykonywanych ćwiczeń.
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Hotel ARTUS***
 Prestige SPA
ul. Wilcza 9, 58-540 Karpacz

tel. +48 75 712 20 48

fax  +48 75 761 63 46

kom. +48 664 34 40 28

e-mail: recepcja@hotelartus.pl

Hotel Artus w Karpaczu jest 
wyjątkowy przede wszystkim 
ze względu na swoje położenie, 
wśród zieleni i w sąsiedztwie szla-
ków prowadzących w przepiękne 
Karkonosze, wart jest odwiedze-
nia o każdej porze roku.
Bliskość gór przyciąga amatorów 
pieszych wędrówek wiosną, 
latem i szczególnie jesienią, 
kiedy Karkonosze mienią się 
cudownymi barwami, zachwy-
cając swoim pięknem. Zimową 
porą zapraszamy sympatyków 
białego szaleństwa, które można 
uprawiać na wielu stokach w Karpaczu, przygotowanych zarówno 
dla zaawansowanych jak i początkujących narciarzy.
Aby pobyt naszych Gości był komfortowy i niezapomniany stara-
my się stworzyć miejsca w hotelu, które uatrakcyjnią wypoczynek. 
Są to: kompleks basenowy ze strefą dla dzieci, gabinety Prestige 
SPA, które oferują luksusowe zabiegi na ciało i twarz oraz relaksu-
jące masaże, Centrum Zdrowia i Sportu z doskonałymi terapeu-
tami, którzy sprawią, że każdy po wyjściu z gabinetu poczuje się 
zdrowo i młodo, Klub Nocny z kręgielnią, gdzie miło i przyjemnie 
można spędzić wieczór.
O wyjątkowości naszego hotelu świadczy również troska o pobyt 
naszych najmłodszych Gości. Hotel Artus to miejsce przyjazne 
rodzinom z dziećmi, na których czeka mnóstwo atrakcji, m.in. 
2 przytulne sale zabaw, zewnętrzny plac zabaw, na basenie strefa 
dziecka z mini zjeżdżalnią, sala gier, animacje dla dzieci, rodzinne 
turnieje sportowe.
Hotel Artus powstał z myślą, aby było to miejsce, w którym 
Goście czują się jak w domu. Stworzyliśmy przyjazną atmosferę, 
przytulne wnętrza, zapewniamy wysoką jakość obsługi i za to 
wszystko docenili nas Goście dzieląc się opiniami, dzięki którym 
zdobyliśmy wiele nagród, m.in. HolidayCheck Award 2015 – jeden 
z 99 ulubionych hoteli na całym świecie, Tripadvisor Travellers’ 
Choice 2015 – jeden z 25 najlepszych hoteli dla rodzin w Polsce, 
Best Hotel Award 2015 – najlepszy hotel w Polsce w kategorii 
„1-3* w górach”.

Zapraszam do Karpacza, zapraszam do Hotelu Artus
Barbara Bronicka Jaskólska
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Firma SPOT Light z siedzibą w Cisku na południu Polski 
powstała w 1996 roku.
Zakres działalności obejmuje projektowanie, produkcję 
i dystrybucję lamp energooszczędnych, lamp szklanych –
plafonów, opraw z elementami drewnianymi oraz eksklu-
zywnych żyrandoli.

W ofercie SPOT Light znajdują się lampy do mieszkań 
i rezydencji oraz do obiektów użyteczności publicznej. 
Tworzymy specjalne projekty dla hoteli a także dla wyma-
gających klientów.

SPOT Light jest jednym z największych dostawców do 
sieci DIY oraz najlepszych salonów oświetleniowych w Pol-
sce. Eksportuje do Niemiec, Francji, Szwajcarii, Czech, na 
Słowację, Węgry, Białoruś, Rosji, Austrii, Litwy, Łotwy, 
Danii, Estonii, Finlandii, Grecji i Australii.

Tworząc ofertę bazuje na najnowszych rozwiązaniach 
technicznych oraz trendach w wyposażaniu wnętrz.
Zachowuje najwyższe standardów jakościowe pod kątem 
trwałości, estetyki i wysokiego poziomu technicznego. 
Wiele uwagi poświęcamy również kwestii oszczędności 
energii – stąd coraz więcej w naszej ofercie oświetlenia 
typu LED. Wszystkie oferowane przez SPOT Light lampy 
odpowiadają najsurowszym normom europejskim.
Nowocześnie zorganizowane zaplecze logistyczne oraz 
serwis posprzedażowy w powiązaniu z siecią przedstawi-
cieli handlowych pozwala nam na szybkie reagowanie na 
potrzeby naszych klientów na terenie całego kraju.

W kompozycjach w stylu glamour dominuje wyrazista 
paleta barw, na którą składają się szarości, fiolety, róże 
a także klasyczna czerń i biel. Zestaw mocnych kolorów 
rozjaśniają akcenty bieli oraz błyszczące dodatki srebra 
lub złota Jedną z cech prezentowanego stylu są kontra-
sty, czyli zestawienie klasycznych elementów z nowocze-
snymi.
Oświetlenie jest kluczowym elementem aranżacji, który 
podkreśla jej styl i przesądza o ostatecznym efekcie. 
Lampy powinny być dopasowane nie tylko do stylu 
pomieszczenia, ale również do jego funkcji. Modele 

FIRMA Z PASJĄ

ŚWIATŁO  
                            ujarzmione

Lampy kryształowe z nutą stylu glamour, które tworzą tajemniczą 
aurę luksusu i elegancji, a bogactwo ich form i materiałów zachwyca 

coraz więcej zwolenników. Nieodłącznym elementem stylu glamour 
są stylowe żyrandole z kryształami, które dodają wnętrzom blasku. 
Kolekcje lamp Maestra, Alessa i Imperia firmy Spotlight pozwalają 

tworzyć efektowne aranżacje pomieszczeń.

„

„
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z serii Maestra, Alessa i Imperia firmy Spotlight pozwolą 
stworzyć efektowną aranżację glamour w każdej domo-
wej przestrzeni.

Stylowe i funkcjonalne oświetlenie
Oświetlenie we wnętrzu glamour powinno być na tyle wy-
dajne, aby kompozycja była harmonijna, elegancka i lekka, 

a jednocześnie zachowała swoją specyficzną nastrojowość. 
W tej roli doskonale sprawdzą się modele z elementami 
kryształu. Wybierając lampy, należy uwzględnić nie tylko 
ich design, lecz także zasadę budowania stref oświetle-
niowych. Komponując wystrój dużego salonu lub sypialni 
warto skupić się na kolekcjach, które obejmują różne wa-
rianty lamp, a tym samym umożliwiają skompletowanie 
optymalnego zestawu.

Rodzinę Nostra tworzą żyrandole o różnej liczbie punk-
tów świetlnych (od 3 do 8) oraz pojedynczy i podwójny 
kinkiet. Wygięte łukowato ramiona w kolorze chromu, 
któremu ekskluzywności dodają kryształowe ozdoby 
z bezbarwnego szkła. Szeroka gama żyrandoli umożli-

wia dobranie rozwiązania odpowiedniego do wielkości 
aranżowanej przestrzeni, umożliwiając jej optymalne 
doświetlenie i zachowanie proporcji. Kinkiety doskonale 
sprawdzą się jako oświetlenie pomocnicze – zarówno nad 
wezgłowiem sypialnianego łóżka, jak i w przestronnym 
pokoju dziennym.

Każde wnętrze może być glamour
W stylu glamour można zaaranżować nie tylko salony 
i sypialnie. Stosując się do odpowiednich zasad, możemy 
z powodzeniem wykreować także reprezentacyjny hol, 
salon lub kuchnię.

W klasycznych pomieszczeniach korzystnie zaprezentuje 
się lampa Maestra stylizowana na pałacowy żyrandol. 
Oprawy przypominają swoim kształtem tradycyjne 
świece, a konstrukcję żyrandola ozdobiono licznymi krysz-
tałkami różnej wielkości. Żyrandol zapewnia doświetlenie 
nawet dużych przestrzeni, a jego efektowny design spra-
wia, że można zrezygnować z dodatkowych ozdób.
Jako oświetlenie ogólne w kuchni w stylu glamour spraw-
dzą się lampy Imperia. Posiadają wygląd kryształowej kuli, 
dzięki czemu tworzą efektowną grę światła. W zależności 
od wielkości przestrzeni można wybrać wariant z jednym, 
trzema oraz pięcioma kloszami. Nowoczesny design do-
skonale współgra z wysokopołyskowymi frontami mebli 
kuchennych, a także tworzy spójną całość z nowoczesnym 
oświetleniem funkcyjnym w postaci listew LED.

Więcej informacji na stronie www.spotlight.pl

FIRMA Z PASJĄ
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MISTRZ  
                            kierownicy

…przy okazji Rajdu Karkonoskiego 
nie tylko miałem okazję być 

w Karpaczu, ale także wyjątkową 
przyjemność ścigania się na ulicach 

tego miasta…

„

„
Jak się czujesz jako mistrz europy? Czy coś się zmie-
niło w twoim życiu?
Czuję się fantastycznie. A co się zmieniło? Mam jeszcze 
mniej czasu…i częściej ładuję telefon (śmiech).

Myślałeś jak to będzie jak już będziesz mistrzem?
Nie. Dla mnie było ważne, żeby osiągnąć cel, którym było 
zdobycie Mistrzostwa Europy. Ale na tej drodze było tak 
dużo pracy, tak dużo zaangażowania całej mojej drużyny… 
Bo to jest ogromne przedsięwzięcie, trzeba mieć mnó-
stwo pasji, żeby stale przeć do jego realizacji. Dlatego nie 
zastanawiałem się nad tym jak to będzie, kiedy będziemy 
Mistrzami Europy. Ciągle to do mnie nie dociera. Nadal 
chcę być tym samym, normalnym facetem, chcę stawiać 
sobie nowe cele. Niezależnie od tego w jakim cyklu wy-
startuję, chcę być jeszcze szybszym kierowcą. Być może 
w ustach zawodnika mającego na koncie 4 tytuły Mistrza 
Polski oraz tytuł Mistrza Europy dziwnie to zabrzmi, ale 
jest jeszcze wiele aspektów, które mógłbym poprawić. 
Mam do siebie trochę pretensji, że nie mam tyle czasu, ile 
chciałbym poświęcić jeździe. Prowadzę zespół rajdowy, 
który jest jak firma. W tej firmie jazda samochodem to je-
dynie kilka procent całości przedsięwzięcia. Cała reszta to 
prowadzenie zespołu, który składa się z profesjonalistów 
– ludzi z pasją, ale jednocześnie indywidualistów.

Rozmawiał: Radosław Tracz

Kajetan Kajetanowicz
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To nie jest tak, że kierowca rajdowy ma się skupić 
na jeździe, a cała reszta go nie interesuje? (uśmiech) 
Tak wszyscy myślą. Tak oczywiście byłoby idealnie, ale to 
funkcjonuje tylko w kilku zespołach na świecie. Mam tu 
na myśli zespoły fabryczne.

Sporty motorowe to sporty ekstremalne. Czy dozna-
nia są również ekstremalne?
Nie da się tego porównać z niczym innym. Doznania 
podczas jazdy samochodem sportowym są niesamowite. 
Poziom adrenaliny, tętno… mam wrażenie, że przeżycia 
nie są podobne do żadnych innych emocji. Wystarczy po-
wiedzieć, że jak przez kilka tygodni nie siedzę w samocho-
dzie rajdowym, staję się wręcz nieznośny dla otoczenia.

Ktoś kiedyś powiedział, że jesteś chłopakiem „do 
rany przyłóż” ale zasłyszałem, że w wieku mło-
dzieńczym byłeś zgoła inny. Co się stało, że spokor-
niałeś?
Prawda, spokorniałem, ale nie jestem idealny. Jestem 
bardzo wymagający, zarówno wobec innych, ale przede 
wszystkim wobec siebie. Nie wyobrażam sobie, żeby inni 
robili więcej niż ja robię. Faktycznie kiedyś byłem niepo-
korny, trudny. Można powiedzieć, że byłem utrapieniem 
dla swoich rodziców. Byłem bardzo leniwy.

Jesteś jedynakiem?
Mam siostrę, która mieszka w Irlandii (uśmiech) (przy-
p:Kajetan wyprzedził w Mistrzostwach Europy Irland-
czyka, Craiga Breena). W tym roku odbywał się w Irlandii 
rajd, jedna z rund Mistrzostw Europy i ja w tym kraju 
byłem po raz pierwszy, a moja siostra mieszka tam od kil-
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ku lat. Spora grupa Polaków mi kibicowała. Wiem, że dla 
tamtejszej Polonii moje zwycięstwo w ME miało ogromne 
znaczenie. Nie wiem z jakiego powodu, ale niektórzy 
z naszych na tamtej ziemi czują się gorsi. Niepotrzebnie, 
bo jesteśmy przecież bardzo pracowitym i wartościowym 
narodem.

Masz świadomość bycia wyjątkowym ambasadorem 
Polski i tego, że dzięki Tobie Polacy mogą być bar-
dziej dumni z faktu, że są Polakami?
Mam świadomość. Oczywiście. Ten fakt również motywu-
je cały Lotos Rally Team do jeszcze cięższej pracy.

Ile godzin dziennie pracujesz?

Nie da się tego policzyć. W moich żyłach płynie benzyna 
(uśmiech). Nie wyobrażam sobie mojego życia bez rajdów

Kiedy złapałeś ten stan umysłu?
Tata zaraził mnie rajdami gdy miałem 10 lat. Natomiast 
ścigać się zacząłem dosyć późno, w wieku 17-18 lat. Moich 
rodziców nie było stać, aby mi to umożliwić.

Nieodłącznym elementem towarzyszącym kierow-
cy rajdowemu jest pot, kurz, błoto. Zupełnie jak 
w życiu, kiedy decydujesz, że będziesz wspinał się 
na szczyt…
Zawsze są trudne momenty. W moim przypadku również 
takie były, tylko ja staram się ich nie przywoływać.
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A co robić, aby się im nie poddawać?
Musisz być dobrze nastawiony! Trzeba zdać sobie sprawę, 
że na pewne rzeczy nie masz wpływu. Życie składa się 
z różnych sytuacji, dlatego musisz umieć doceniać to co 
masz. Czasami warto popatrzeć dookoła siebie i zauważyć, 
że są ludzie, którzy mają gorzej niż ty. Moim szczęściem 
jest to, że robię to co kocham. Oczywiście bardzo ciężko 
pracuję. Nie zawsze było kolorowo. Pamiętam jak po roz-
biciu jednego z samochodów, bardzo drogich, musiałem 
sprzedać sklep który prowadziłem, żeby zapłacić za straty. 
Wtedy postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Gdybyś 
przeanalizował moją karierę, zauważyłbyś, że bardzo 
często „jechaliśmy na limicie”, czyli robiliśmy wszystko co 
w naszej mocy, by dalej startować.

Dlaczego używasz liczby mnogiej?
Bo do pewnego momentu jeździłem w rajdach ze swoją 
dziewczyną, a potem żoną. Tak się życie potoczyło, że od 
kilku lat nie jesteśmy już razem. To też jest w pewnym 
sensie cena, jaką zapłaciłem za sukces na polu sportowym. 
Doba ma 24 godziny, a ja prawdopodobnie trochę świado-
mie zakłóciłem proporcje pomiędzy życiem prywatnym 
a zawodowym.

Na ile Kajetan Kajetanowicz zdoła przewartościo-
wać swoje życie, żeby pomyśleć o sukcesie na polu 
rodzinnym, nie tylko sportowym?
Jestem na dobrej drodze (uśmiech). Jestem w związku, 
musimy podjąć tylko dobre decyzje, do których powoli 
dojrzewam(uśmiech)

Wróćmy do rajdów. Lotos Rally Team, jak nazwa 
wskazuje, to drużyna. Słyszałem, że jesteś niezłym 
liderem. Przedsiębiorcą pewnie też byłbyś wspania-
łym. Co byś poradził ludziom, którzy w biznesie, tak 
jak w życiu mają problemy ze swoimi drużynami?
Wszystko zaczyna się od pasji. Jeśli ją mamy, jest to ideal-
na sytuacja. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że nie każ-
dy ma możliwość być na naszym miejscu, że jesteśmy kimś 

wyjątkowym i że powinniśmy zmierzać do wyznaczonych 
sobie celów. Jest takie powiedzenie: „kto nie dąży do 
rzeczy niemożliwych – nigdy ich nie osiągnie”! Ja 
jestem bardziej realistą. Uważam, że należy wyznaczać so-
bie cele realne i potem do nich wytrwale zmierzać. Ciężko 
pracować i być konsekwentnym. To pomaga w osiągnięciu 
sukcesu, czy to na niwie sportowej czy zawodowej. Ale 
myślę, że tak samo jest w życiu prywatnym. Jeśli miałbyś 
cel w życiu osobistym i zmierzał do niego w sposób tak 
konsekwentny jak ja to robię w przypadku rajdów, to 
osiągnąłbyś sukces.

Mówisz, że wszystko zaczyna się od pasji. Jakie są 
inne pasje Kajetana, poza rajdami?
Innych pasji nie mam. Mam natomiast kilka rzeczy, które 
lubię robić, które mnie odstresowują. Lubię spędzać czas 
z moją dziewczyną. Ale fajne są nawet takie banalne 
rzeczy jak oglądanie TV, na co nie mam zbyt wiele czasu. 
Jeżdżenie na rowerze, chodzenie po górach. Ale łapię się 
na tym, że mając jakieś chwile wolne od rajdów, czytam 
o oponach, oglądam prasę motoryzacyjną…Może jestem 
nudny, ale tak wygląda właśnie moje życie.

Pytanie, co jest większą nudą, ta „twoja” czy praca 
w jednym zakładzie przez 20 lat w systemie 7-15?
(uśmiech) Nie ma co uogólniać. Jeżeli ktoś pracuje przez 
kilkadziesiąt lat w godzinach 7-15, ale daje mu to satys-
fakcję i radość, to można tylko pozazdrościć i pogratulo-
wać trafnego wyboru.

Czy podczas rajdów jest czas na zachwycanie się 
krajobrazem?
Jedynie podczas zapoznawania się z trasą. Przyjeżdżam 
na rajd kilka dni wcześniej, ale nie po to aby zwiedzać, 
a robić testy samochodu, ustawiać zawieszenie samocho-
du do trasy nadchodzącego rajdu. Rzeczywiście bywamy 
w fajnych miejscach. Szczyt krateru, wulkanu na rajdzie 
Azorów, Irlandia, Estonia – piękne, nieodkryte miejsca. 
Natomiast jak wsiadam do rajdówki, nie rozglądam się na 
boki – liczy się tylko droga przede mną i jak najszybsza 
jazda.

Nie zawsze było kolorowo. 
Pamiętam jak po rozbiciu jednego 

z samochodów, bardzo drogich, 
musiałem sprzedać sklep który 

prowadziłem, żeby zapłacić za straty. 
Wtedy postawiliśmy wszystko na 

jedną kartę.

„

„

®

PPUH PINUS SP.J. J&M SMOLARCZYK
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Jak wspominasz Rajd Karkonoski i Karpacz?
Tą rundę LOTOS Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski wspominam niezwykle ciepło, nie tylko 
ze względu na nasze sukcesy w tych zawodach. To rajd 
bardzo lubiany także przez innych zawodników, za 
wymagające trasy, dobrą organizację i serdeczną atmos-
ferę. Powiedziałbym, że to najtrudniejszy asfaltowy rajd 
w Polsce, który zawsze zapewnia zawodnikom i kibi-

com wiele wrażeń i emocji. W Karkonoszach sporo do 
powiedzenia ma także pogoda, bo potrafi zmienić się 
kilka razy w ciągu dnia. Dla mnie szczególnie ciekawym 
wyzwaniem jest odcinek specjalny Lubomierz. Jego 
trasa jest tak kręta, że aż trudno to sobie wyobrazić. Jest 
tak wymagający dla kierowcy, że na jego końcu trudno 

przypomnieć sobie o czym myślało się przed startem. 
A przy okazji Rajdu Karkonoskiego nie tylko miałem 
okazję być w Karpaczu, ale także wyjątkową przyjemność 
ścigania się na ulicach tego miasta. To bardzo dobrze, że 
organizatorzy tej imprezy dokładają starań, by rajd po-
prowadzić jak najbliżej kibiców, co przybliża ten piękny 
i fascynujący sport coraz szerszej grupie odbiorców.

Doświadczyłeś momentów, kiedy otarłeś się 
o śmierć?
Pewnie wiele razy, ale na szczęście nie było takiego zda-
rzenia, mogącego być aż tak groźnym. Startując z Mać-
kiem Wisławskim, który był moim pilotem przez 2 lata, 
mieliśmy wypadek, w którym skasowaliśmy samochód 
kompletnie. Potem Maciej poruszał się w kołnierzu. Ale 
w rajdach, kiedy granica przyczepności jest przekracza-
na, kiedy przed zakrętem ustawiasz samochód bokiem, 
podejmujesz bardzo duże ryzyko, lecz to część tego 
sportu. Jeśli moja decyzja podejmowana jest w ciągu 
ułamka sekundy, a ten ułamek będzie źle wyliczony, to 
możesz rzeczywiście otrzeć się o śmierć. Wyobraź sobie, 
że jedziesz 170km/h bokiem, przed zakrętem, za którym 
jest las albo wąwóz, czy tak jak to było w Rajdzie Azorów 
– szczyt krateru i 300-metrowa przepaść. I paradoksal-
nie, lepiej było by toczyć się 300 m w dół, niż uderzyć 

Bardzo wiele jest w naszych rękach, 
a czasami sami sobie utrudniamy 

osiąganie celów!

„

„
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Kajetan Kajetanowicz (ur. 5 marca 1979 w Cieszynie) 
– polski kierowca rajdowy, rajdowy mistrz Euro-
py, czterokrotny rajdowy mistrz Polski, trzykrotny 
zwycięzca Rajdu Polski. W rajdach zadebiutował 
w 2000 r. startem Fiatem 126p w Rajdzie Cieszyń-
ska Barbórka, którego nie ukończył. W Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Polski pierwszy raz 
wystartował w 2003 r. w Rajdzie Śląskim, gdzie zajął 
1. miejsce w klasie N2, startując Peugeotem 106 
Rally. W 2005 r. rozpoczął starty w Pucharze Peuge-
ota. Wygrał 6 z 8 eliminacji i w końcowej klasyfikacji 
uplasował się na drugim miejscu. Od 2006 r. star-
tuje w klasie N4. W 2008 r. zdobył tytuł Wicemistrza 
Polski, będąc jednocześnie najszybszym Polakiem 
w RSMP. W 2009 r. Kajetanowicz został kierowcą 
w zespole Subaru Poland Rally Team, startując za 
kierownicą Subaru Impreza N14 zajął 4. miejsce 
w klasyfikacji generalnej RSMP. W latach 2010-
2013 startując Subaru Impreza cztery razy z rzędu 
wywalczył tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji general-
nej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. 
W 2015 roku startując z Jarosławem Baranem For-
dem Fiesta R5 ze stajni M-SPORT w barwach LOTOS 
Rally Team wywalczył tytuł Mistrza Europy. W 2013 
został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

z prędkością 170km/h w drzewo. Ale jak zdajesz sobie 
sprawę z tego, co ci grozi, mocniej kochasz życie. Ale to 
nie tylko w rajdach.

Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
Tak. Kocham życie. Mam świadomość, że życie jest 
kruche, dlatego cieszę się nim. Może dziwnie to brzmi 
w ustach gościa, który robi takie rzeczy, ale są rzeczy 
bardziej niebezpieczne, jeżeli robimy je w nieodpowie-
dzialny sposób. Biorę to moje życie takim jakie jest, bio-
rę je garściami. Te porażki, o które wcześniej pytałeś, 
łatwiej jest przełykać, gdy masz świadomość ulotności 
życia.

Jak współpracuje się z Grupa LOTOS?
Bardzo dobrze. Grupa Lotos jest moim najstarszym stra-
tegicznym partnerem już od 6 lat. Każdego roku, a w za-
sadzie każdego dnia ciężko pracujemy, aby wszyscy nasi 
sponsorzy czuli, że dobrze wykorzystujemy ich pieniądze 
i jesteśmy godni ich zaufania.

Gdyby znaleźli się nowi partnerzy, jesteś otwarty?
Oczywiście. Staramy się pozyskiwać nowych partnerów, 
ponieważ to pozwoli nam realizować nasze kolejne cele 
sportowe.

O jakich kwotach mówimy?
Od kilkuset tysięcy za rok…górnego limitu nie ma 
(uśmiech) To są duże pieniądze, ale zwracają się kilkuna-
stokrotnie. Od 2007 r. prowadzimy monitoring mediów 
w tym zakresie.

Czy potencjalnym sponsorom możesz udostępnić te 
publikacje?
Oczywiście, że tak. Takie materiały pokazują, że to co 
robimy nie tylko jest naszą fantazją, lecz interesują się 
tym miliony ludzi na całym świecie, a to przekłada się na 
wartościową reklamę dla naszych sponsorów. Staramy się, 
by zwroty medialne z naszych startów były jak najwyższe 
i angażujemy się w liczne aktywności naszych partnerów, 
np. takie jak Program Lotos Mistrzowie w Pasach.

W jednym z wywiadów pięknie mówiłeś o niewpada-
niu w samozachwyt. 
…aż wpadłem? (śmiech)

Nie. Widać, że twardo stąpasz po ziemi. Ale mógłbyś 
dzisiaj odcinać kupony od tego co osiągnąłeś. Jak 
powodować, żeby chciało się kreować cały czas nowe 
cele?
Trzeba być świadomym. Nie trzeba być wyjątkowo inteli-
gentnym, żeby zrozumieć, jak potrafi być pięknie w życiu 
i że to w dużej mierze zależy od nas samych. Bardzo wiele 
jest w naszych rękach, a czasami sami sobie utrudniamy 
osiąganie celów. Nie wiem jak potoczy się moje życie, bo 
jest ono nieprzewidywalne. Opowiadam dzisiaj o tych 
jasnych stronach mojego życia, ale były również trudne 
momenty.

Plany na nowy rok już są?
Tak, rozmawiamy o 2-3 możliwych drogach z naszymi 
partnerami, ale jeszcze niczego nie mogę zdradzić.

Gratuluję tego co osiągnąłeś i powodzenia na drodze 
do korony mistrza świata.
Dziękuję (uśmiech).
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                   Targowy  

Sukces
W dniach 20 – 22 listopada 2015 roku odbyły się Targi 

Warsaw Moto Show w Warsaw Expo w Nadarzynie – 
w największym ośrodku wystawienniczym w Polsce. W jednym 
miejscu, spotkali się dealerzy światowych marek samochodów. 

Warsaw Moto Show połączyło ze sobą wystawę najnowszych 
modeli samochodów oferowanych w Polsce ze sprzedażą 

bezpośrednią w trakcie trwania targów.

„

„
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W ciągu trzech dni w Centrum Targowo-Konferencyjnym 
Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą pojawiło się 
148 000 odwiedzających! To absolutny rekord!
„Jest nam bardzo miło, że nasza impreza została tak 
doceniona i że w Warsaw Expo pojawiło się aż tylu gości. 
Ten niewątpliwy sukces motywuje nas do tego żeby za 
rok zapewnić jeszcze więcej atrakcji i żeby w przyszłości 
Warasaw Moto Show stał się największym eventem mo-
toryzacyjnym w tej części Europy” powiedział Dawid Ptak 
– właściciel Warsaw Expo.

Targi odbyły się na rekordowej powierzchni 102 000 me-
trów kwadratowych. Nowoczesne hale Warsaw Expo wraz 
z terenem pomocniczym zostały podzielone na trzy strefy 
tematyczne: salon samochodowy, wystawa oldtimerów 
i część sportowa (ze strefą aktywną zewnętrzną). Łącznie 
zaprezentowano ponad pół tysiąca samochodów! Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się spotkania z gwiazdami 
polskiej motoryzacji. Na scenie Warsaw Moto Show pojawili 
się między innymi Kajetan Kajetanowicz, Rafał Sonik, Ire-
neusz Sikora oraz Łukasz Byśkiniewicz i Maciej Wisławski. 
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Jak wiadomo, tam gdzie najlepsze samochody, muszą 
pojawić się piękne kobiety. Dlatego podczas sobotniej 
gali zorganizowano wybory Miss Warsaw Expo. O ten 
zaszczytny tytuł ubiegało się 81 pań z całego świata. 
Ostatecznie koronę zdobyła Miss Hiszpanii – Raquel 
Bonilla. Wieczór uświetniły występy Kayah i Soun-
d’n’Grace. W dniach 13-15 maja 2016 roku w Warsaw 
Expo zorganizowana zostanie Wystawa Samochodów 
Klasycznych i Zabytkowych wraz z aukcją. To będzie 
kolejne międzynarodowe wydarzenie, na które przyjadą 
wystawcy i odwiedzający z całej Europy. Już dziś wiado-
mo, że za rok Warsaw Moto Show odbędzie się od 18 do 
20 listopada i że zanosi się na kolejne rekordy! 

WARSAW MOTO SHOW 
2015 w liczbach:

• 148 000 odwiedzających

• 102 000 m.kw. powierzchni ekspozycyjnej

• Ponad 500 modeli samochodów

• Ponad 200 wystawców

• Ponad 400 akredytowanych dziennikarzy

• 2 polskie premiery nowych modeli samochodów 

(Arrinera Hussarya i Mercedes S Coupe)

więcej o nas znajdziesz w kolejnych wydaniach DC
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Badania Instytutu Transportu Samochodowego ITS 
oraz dane statystyczne Policji wskazują, że w latach 
2000-2012 liczba wypadków spowodowanych przez 
nietrzeźwych kierowców spadła o ponad połowę 
(55,4%). Szeroka koalicja firm i instytucji, działa-
jących na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zamierza wykorzystać wzrost świadomości społe-
czeństwa, aktywizując Polaków do poparcia hasła 
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” i umieszczenia na-
lepki z takim napisem na tylnej szybie samochodu.

Brak reakcji = przyzwolenie
Pomimo malejącej liczby wypadków drogowych spowo-
dowanych przez nietrzeźwych kierowców, problem wciąż 
istnieje. Nasilenie zdarzeń ma rokrocznie miejsce w okre-
sach świątecznych oraz wakacyjnych, co potwierdzają 
policyjne statystyki. Eksperci do spraw bezpieczeństwa 
ruchu drogowego wskazują, iż jednym z głównych czyn-
ników wpływających na to, że wciąż wiele osób decyduje 
się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, jest 
społeczne przyzwolenie na „jazdę na podwójnym gazie”.

Brak reakcji na nieodpowiedzialne zachowanie, jakim jest pro-
wadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, jest równoznaczne 
z przyzwoleniem na takie postępowanie. Wspólnie z koali-
cjantami zamierzamy walczyć z biernością i zachęcać ludzi do 
otwartego wyrażania swojego poparcia dla odpowiedzialnej 
postawy, którą oddaje hasło „Nigdy nie jeżdżę po alkoho-
lu” i która respektuje bezpieczeństwo zarówno własne, jak 
i innych użytkowników dróg – dodaje Danuta Gut, Dyrektor 
Biura Zarządu Związku Browary Polskie.

W prostocie siła
Szeroka koalicja instytucji, organizacji branżowych 
i organizacji pozarządowych (Komenda Główna Policji, 
Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Drogowego, 
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Bro-
wary Polskie, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowe-
go, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polska 
Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego) rozpoczyna 
działania mające zintegrować i zaktywizować społeczeń-

stwo wokół ważnego społecznie problemu. Zrzeszonym 
podmiotom zależy na wykorzystaniu prostego mechani-
zmu, który upowszechni znak, dotychczas zarezerwowa-
ny dla opakowań i reklam piwa i uczyni z niego symbol 
społecznego manifestu odpowiedzialnych – trzeźwych 
kierowców. Koalicjanci kierują swój przekaz do kierowców 
w całej Polsce poprzez zachęcanie ich do naklejenia znaku 
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na tylnej szybie swojego 
samochodu. Ten gest nic nie kosztuje,
a daje wyraz społecznego sprzeciwu wobec pijanych kie-
rowców.

Mała naklejka – duży zasięg
Pomimo malejącej liczby wypadków drogowych spowo-
dowanych przez nietrzeźwych kierowców, problem wciąż 
istnieje. Eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego wskazują, iż jednym 
z głównych czynników wpływających na to, że wciąż wiele 
osób decyduje się na prowadzenie pojazdu pod wpływem 
alkoholu, jest przyzwolenie społeczne na takie zachowa-
nie. – W tegorocznej edycji kampanii „Nigdy nie jeżdżę po 
alkoholu” pragniemy zwrócić uwagę społeczeństwa na fakt, że 
za bezpieczeństwo na drodze odpowiadają nie tylko kierowcy. 
Bardzo wiele zależy od postawy osób bliskich i pasażerów, któ-
rzy pozwalając osobie nietrzeźwej wsiąść za kierownicę, stają 
się współodpowiedzialni za zagrożenie, jakie stwarza pijany 
kierowca – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu 
Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce 
– Browary Polskie. 
– O tej współodpowiedzialności przypominają naklejki ze 
znakiem przekreślonych kluczyków dystrybuowane w ra-
mach kampanii. Widniejące na nich hasło „Nigdy nie jeżdżę 
po alkoholu” jest wyrazem troski o bezpieczeństwo nie tylko 
osób kierujących pojazdami, ale także pasażerów oraz innych 
użytkowników dróg – dodaje Dyrektor Gut.
Dzięki dotychczasowej współpracy z Policją oraz licznym 
gronem partnerów reprezentujących zarówno sektor 
publiczny, jak i prywatny, naklejki trafiły w ręce blisko 
2 200 000 kierowców, którzy umieszczając je na tylnej 
szybie samochodu, otwarcie wyrazili swój sprzeciw wobec 
jazdy „na podwójnym gazie”.

Polscy kierowcy deklarują: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”
Ogólnopolska inicjatywa przeciwko pijanym kierowcom TRWA!!!

„
„



41Diamond’s Club business magazine   zima 2015/2016

Koalicja rośnie w siłę
Działania prowadzone w ramach drugiej 
edycji kampanii uzyskały wsparcie sze-
rokiego grona koalicjantów. Znalazły się 
w nim takie instytucje i stowarzyszenia, 
jak Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego, Polski Związek Motorowy 
i Automobilklub Polski, a także szereg 
firm związanych 
z branżą motoryzacyjną: Akademia 
Bezpiecznej Jazdy, Auto Moto Arena 
i Expo Arena – organizatorzy targów 
motoryzacyjnych, Carefleet S.A. – firma 
specjalizująca się w długoterminowym 
wynajmie floty pojazdów (Car Fleet 
Management), Drift Open – organizator 
zawodów driftingowych, firma kurier-
ska Poland Express oraz Szkoła Auto 
ŠKODA i ŠKODA Autolab, oferujące 
szkolenia 
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i bezpiecznej jazdy samochodem.

W promowanie idei bezpiecznej – trzeźwej 
jazdy angażują się również media, dołą-
czając naklejki do nakładu swoich tytułów 
prasowych. Tym sposobem naklejki trafiły 
już do czytelników wołowskiego „Ku-
riera Gmin”, „Kuriera Lubelskiego” 
oraz chełmskiego i lubelskiego wydania 
„Nowego Tygodnia”. W promocję akcji 
włączył się również miesięcznik „Polskie 
Drogi”.

Kolejny rok z rzędu swoją gotowość wzię-
cia udziału w walce z problemem pijanych 
kierowców zadeklarowały największe 
krajowe sieci paliw – Orlen, BP, Statoil 
Fuel & Retail Polska oraz Lukoil, 
a także sieć Wojewódzkich Ośrodków 
Szkolenia Kierowców. Od startu inicja-
tywy czynnie wspierają ją również tacy 
partnerzy, jak Tramwaje Warszawskie, 
firma Raben, oferująca usługi logistycz-
ne, fundacja Zen Driving, działająca na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, a także producent alkomatów, 
firma Alkohit.

Partnerzy inicjatywy – łącznie ponad 60 
podmiotów – zachęcają wszystkich zain-
teresowanych propagowaniem trzeźwości 
na polskich drogach do przyłączania się 
do akcji i dalszego upowszechniania znaku 
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Pełna lista 
partnerów oraz więcej informacji na temat 
inicjatywy znajduje się na stronie www.
nigdyniejezdzepoalkoholu.pl.
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          Uprawiajcie

„churching”
Ksiądz Jan Kaczkowski

Trzeba być przyzwoitym…tą przyzwoitością z wektorem na plus. 
To coś więcej niż wychodzenie na „0”. Przez tą przyzwoitość 

rozumiem dawanie więcej niż muszę. I to nie chodzi o dawanie 
więcej z tego co mi zbywało.

„

„

Rozmawiał: Radosław Tracz

LUDZIE Z PASJĄ
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Jak to jest z  tym wychowaniem? Skąd wynosimy 
wartości? Ksiądz zawsze podkreśla, że rodzina dla 
księdza jest najważniejsza, że mama miała ogrom-
ny wkład w życie księdza…podobnie jak tato.
Jasne, że z  domu. Mój ojciec, pomimo że jest zupełnie 
inny ideologicznie, niezwykle go kocham. Kiedy pomyślę 
o swojej mamie, jest to osoba, która zawsze stawiała nie-
zwykle wyśrubowane wymagania.

Co do siebie czy do innych?
Co do siebie. Ja zawsze byłem obdarzony minimalną nie-
pełnosprawnością, a  mama mi mówiła:,,Jan, ty musisz 
być lepszy. Lepszy od innych.’’ Musisz od siebie wymagać. 
Musisz od siebie dramatycznie wymagać. Jej zasługą jest 
to, że jako dziecko mnie nieustannie rehabilitowała. Nie 
oddała mnie do jakiejś szkoły dla niedowidzących, że-
bym się nauczył robić szczotki czy coś innego (przy całym 
szacunku do ludzi, którzy robią szczotki). Chodzi o to, że 
uwierzyła w mój intelekt, uwierzyła w moją pamięć. Ja nie 
robiąc żadnych notatek…czy to będąc w liceum czy na stu-
diach, wyćwiczyłem sobie świetną pamięć, taką psią pa-
mięć. Pamiętam wszystkie durne wierszyki z dzieciństwa 
i niemal na pamięć recytuję Mszał i Brewiarz.

Czyli mózg, tak jak każdy inny mięsień można wy-
ćwiczyć.
Oczywiście. Gimnastyka intelektualna jest niezwykła. 
Dla mnie też jest ważna lingwistyka, zwłaszcza w moim 
fachu jest bardzo ważne, aby pięknie mówić w zalewie kle-
panego kiczu.

A jak duże znaczenie miało to, że mama dobrze zna-
ła kulturę francuską? Jak duże znaczenie miało to 
dla księdza, już w dorosłym życiu?
Na pewno spore, ponieważ nasz dom był wiecznie 
otwarty na inne kultury, pod każdym względem. Pod 
względem stosunku do religii, pod względem otwartości 
politycznej, a  także nawet kulinarnej, co odcisnęło na 
mnie spore piętno.

Wracając do wartości, dlaczego dzisiaj mamy młode 
społeczeństwo tak bardzo roszczeniowe?
Uważam, że to jest uproszczenie. Nie można powiedzieć, 
że młode społeczeństwo jest roszczeniowe. To w  na-
szym pokoleniu, my jesteśmy już,,stare dziady’’ przed 
40.(śmiech)

…ja już po(śmiech)
I uważam, że to my jesteśmy potwornie roszczeniowi. To 
nie zależy od generacji w  moim odczuciu. To, że młodzi 
są inni, to jest tak oczywiste jak to, że słońce wschodzi. 
A my jacy byliśmy w liceum? Najprawdopodobniej każde 
pokolenie na następne narzeka.

Może teraz uogólniam, ale wydaje mi się, że kiedyś 
ludzie bardziej doceniali to co zdobywają. Teraz ła-
twiej pewne rzeczy przychodzą.
A co Pan przez to rozumie?

To, że kiedyś była pokora do tego, co się zdobywało. 
Żeby coś osiągnąć, trzeba było dużo wysiłku. Dzisiaj 
wystarczy mieć pieniądze i wszystko to jest na wy-
ciągniecie ręki.
Nie do końca, bo są pewne rzeczy intelektualne i ducho-
we, których pieniędzmi nie nadrobisz.

To prawda, ale ja mówię o takich wartościach nie-
materialnych.
Mi się wydaje, że ja mówię rzeczy oczywiste. Trzeba być 
przyzwoitym…tą przyzwoitością z wektorem na plus. To 
coś więcej niż wychodzenie na „0”. Przez tą przyzwoitość 
rozumiem dawanie więcej niż muszę. I to nie chodzi o da-
wanie więcej z tego co mi zbywało. Przytoczę tu pewną hi-
storię… Byłem gościem podczas rekolekcji w PGR-owskiej 
parafii i  ci ludzie mnie tak ujęli swoją hojnością. Pewna 
starsza pani dała na tacę 100zł i  ja ją poprosiłem, żeby 
sobie z  tacy wydała resztę. A  ona powiedziała – nie! Ja 
miałem „kluchy w gardle”, a proszę mi uwierzyć, że jestem 
twardzielem. Oczywiście, że mógłbym zamienić tę moją 
parafię pośród lasów i blokowisk po-PGR-owskich na ja-
kąś warszawską „wypasioną” parafię, którą mógłbym, 
przepraszam za porównanie „ogolić”. Ale wiedziałbym, 
że te pieniądze to są prawdopodobnie z  tego, co komuś 
z tych wielkich miast zbywa. Dla mnie moralnie większą 
wartość mają tamte pieniądze.

Franklin powiedział, że jedynie pewni w życiu mo-
żemy być podatków i  śmierci. I  właśnie na temat 
śmierci a właściwie, tego co się wydarzy w naszym 
życiu zanim ona nadejdzie chciałbym porozmawiać. 
Jak zrobić aby ten krótszy czy dłuższy odcinek życia 
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pomiędzy urodzeniem a śmiercią, był wartościowy?
Ja nie chcę tutaj psychologizować, ale to jest taka trud-
na praca wewnętrzna nad sobą i trzeba mieć odwagę, aby 
określić co jest we mnie dobre, a co nie ma większej warto-
ści. A my w języku religijnym mówimy, że musimy zejść na 
samo dno, aby dotrzeć do własnego sumienia. Uwielbiam 
fenomen sumienia. To jest taka instancja w człowieku, je-
dyna, która potrafi nas obiektywnie skrytykować.

Czyli nie da się oszukać własnego sumienia nigdy?
Raczej nie, chociaż my jesteśmy mistrzami świata w oszu-
kiwaniu własnego sumienia, ze mną na czele. Ale ten 
niezwykle wewnętrzny głos, pomimo naszej woli potrafi 
nas dokładnie skrytykować. My nie jesteśmy w stanie go 
nigdy zagłuszyć, chociaż próbujemy. Ale co jest bardzo 
ważne, ludzie współcześni, szczególnie odnoszący suk-
cesy, często mylą sumienie z intuicją. Intuicja jest czymś 
innym. Dla mnie intuicja to jest wypadkowa doświadczeń 
życiowych i na przykład inteligencji interpersonalnej. Ale 
to nie jest sumienie. To, że mi się wydaje, że ja Pana lubię 
albo, że bylibyśmy kumplami gdybyśmy się bliżej poznali, 
to jest tylko moja intuicja, tego mi jeszcze nie mówi moje 
sumienie.

Sumienie nie może nam mówić, co jest dobre, a co złe?
Oczywiście, że może. Jakbyśmy chcieli użyć definicji- to 
jest uwewnętrzniony, wartościujący sąd moralny, który 
pozwala nam odróżnić dobro od zła. Pytaniem pozostaje, 
jak definiować dobro i zło. Prosty przykład, gdybym uwa-
żał w sumieniu, że siedzenie z Panem przy kawie jest złe, 
to bym tego po prostu nie robił.

Mam nadzieję, że wartością dla czytelników będzie 
to, co „wyniosą” dla siebie z tego materiału.
Okaże się. Ja też nie jestem mistrzem świata i nie znam 
odpowiedzi na wszystkie pytania. Oczywiście, nie chcę na 
siłę innym wciskać prawdy o Panu Bogu… ale jeśli nasza 
rozmowa, a właściwie to co z niej wypływa, będzie w mia-
rę sensowna i poruszy choćby jedną osobę, to uważam, że 
odniesiemy mały sukces.

Amen. Patrząc na księdza działania widać człowie-
ka przepełnionego na wskroś pasją. Zasłyszałem, 
że w  puckim hospicjum, którym ksiądz zarządza, 
paniom sprzątającym również udzieliła się ta pasja.
Dzisiaj takie rzeczy jak np. oddanie pracom, które się 
wykonuje, powinny być standardem każdej firmy. Jeżeli 
zakładamy, że hospicjum puckie to firma, a tak zakłada-

my, to hospicjum ma się legitymizować dwiema literkami: 
personalizm i profesjonalizm. To z tego wypływa wprost, 
że także pani sprzątająca, której nie nazywamy sprzątacz-
ką, wypełnia bardzo konkretne zadanie. Ja nie wymagam 
od nich mistrzostwa świata. Ja wymagam tylko, by pani 
sprzątająca nie miała z.z.a. wypisane na twarzy (zespół 
zbieżności alkoholowej), żeby miała mniej więcej wszyst-
kie zęby, żeby nie cuchnęła papierosami i żeby miała mi-
nimum wrażliwości i jak zobaczy, że pacjent jest odkryty, 
to żeby go przykryła a jeżeli nie ma wody, to żeby mu ją 
nalała. Oraz tego, żeby powiedziała pielęgniarce, że coś 
niedobrego się z danym pacjentem może dziać.

Czyli, żeby się angażowała. Chociaż w małym stop-
niu, ale żeby się angażowała?
Nie, żeby była personalistką. Od najprostszych ludzi moż-
na wymagać, żeby byli personalistami. Żeby człowiekiem.

…nie gardziła.
Nie, pogarda jest w ogóle niedopuszczalna. Kimkolwiek. 
Ale, żeby nigdy drugiego człowieka nie traktowała przed-
miotowo. Tego naprawdę można ludzi nauczyć. Jak się 
nieustannie powtarza: „Proszę nie mówić do pacjentów 
na „ty”, bo wpiszę pani naganę do akt”. Jak zauważyłem, 
że pani z  niższego personelu mówi do pacjenta: „Panie 
Stefanie, wstań” albo „Panie Stefanie, zjemy”. To kto zje? 
Pan Stefan zje czy my zjemy? To są takie minimalne rze-
czy, ale jednak ważne.

Wiele osób bierze się za jakiś projekt i poddaje w po-
łowie drogi. Ksiądz jest żywym przykładem na to, 
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że jeśli coś może pójść nie tak, pójdzie nie tak, ale 
tak naprawdę to nie ma znaczenia. Jak to było z tym 
hospicjum? To już 10 lat?
Tak, to w tym roku „cyknęło” 10 lat, a właściwie cyknie 
11. Banalna sprawa. Nie trzeba byłoby być Napoleonem, 
żeby na to wpaść. W naszym powiatowym szpitalu, który 
nie spełniał nawet białoruskich norm likwidowano część 
oddziału wewnętrznego, który spełniał de facto rolę od-
działu paliatywnego. Ludzie tam umierali w dramatycz-
nym standardzie. Jak ktoś ma inne zdanie, to niech mnie 
poda do sądu. Ponadto, jeszcze jako taki liniowy wikary 
chodząc po domach widziałem ludzi cierpiących na nowo-
twory, a że klimat w tym szpitalu był sprzyjający, udało mi 
się namówić jedną panią doktor i przy pomocy proboszcza 
za jego zgodą, jak to zwykle „za szafą” na plebanii, zapo-
czątkowaliśmy pierwsze hospicjum domowe. A reszta, jest 
efektem „kuli śnieżnej”. Wszystko to zadziało się dzięki 
wielkiej pomocy ludzkiej i  mojemu sakralnemu żebrac-
twu.

No, ale teraz widziałem na waszej ulotce projekt no-
wego budynku, czyli nadal się rozwijacie.
Ta koncepcja się zmienia, ponieważ niedługo zamierzam 
„odłożyć łyżkę’’ w związku z moją chorobą, bo muszę być 
też logiczny. Żadną sztuką jest zrobić dzieło i  nie mieć 
planu na to, co będzie, kiedy mnie zabraknie. I to pewnie 
wywala nie jeden…

…biznes.
Może nie tyle biznes, chociaż biznes też, ale wywala nie 
jedno przedsięwzięcie bardzo skutecznie, kiedy lider jest 

na tyle mało przewidujący albo na tyle pyszny, że uważa, 
że nikt lepiej niż on tego nie zrobi i nie planuje kroków 
naprzód.

Skąd u księdza taka przedsiębiorczość?
Nie mam pojęcia. Pamiętam zdarzenie, kiedy znalazłem 
między drzwi wciśniętą lokalną gazetę a w niej zakreślo-
ny fragment, którego niemal na pamięć się nauczyłem 
a  brzmiał tak: „W  Pucku funkcjonuje księżulek, niejaki 
Jan Kaczkowski, który buduje hospicjum. Kościelne-płat-
ne podwójnie”. Wszystko, poza ostatnim fragmentem, 
było prawdą. Nasze hospicjum oczywiście jest bezpłatne 
i takie było od zawsze … „chodzi z prośbą po wszystkich 
kościołach i rozesłał do wszystkich mieszkańców powiatu 
karteczki z prośbą o wpłatę” – też prawda. Potem tam była 
jeszcze uwaga, zupełnie niebanalna, że dostałem 1% od 
Marii Kaczyńskiej – to znajoma mojej mamy. A na końcu 
było najpiękniejsze zdanie, niczym pocałunek: „tak sobie 
radzi zaradny księżulo”. A moja mama całe życie mówiła, 
że jestem dupa (uśmiech). To jest jedno. A drugie- w na-
szym domu, w  którym tak naprawdę nigdy niczego nie 
brakowało, obowiązywała mentalność post-szlachecka, 
że o pieniądzach się nigdy nie mówiło.

Po prostu były?
Raczej były. Oczywiście teraz jak na to patrzę to one były 
zdobywane. Wielkim wysiłkiem. Mieszkaliśmy w  bloku. 
Mój ojciec pracował w  porcie jako inżynier, moja mama 
uczyła na uczelni 30 lat francuskiego, a do tego tłukła na 
maszynie po nocach tłumaczenia. Ale jakoś się dało. Dla-
tego nigdy nie czuliśmy jakiegoś niższego statusu społecz-
nego, ale też nie byliśmy noworyszami.

Ojciec był samorządowcem?
Przez chwilę. I  podkreśla, że jego kariera samorządowa 
trwała bardzo krótko i składała się głównie z porażek i to 
pokazuje też stosunek mojego ojca do wszelkiego rodzaju 
urzędów i tzw. „puszenia się”. Mam nadzieję, że to trochę 
przejąłem po nim. Ostatecznie zdarzyło się tak, że mój 
brat zarządza dużą firmą, dużą spółą, jest inwestorem 
zastępczym. Moja siostra też zarządza dużą spółką, a  ja 
zarządzam hospicjum, najmniejszym z  tych możliwych. 
Wszyscy jesteśmy prezesami i jak się spotykamy to trochę 
wygląda jak posiedzenie prezesów.
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Czyli takie walne zgromadzenie?
Trochę walne zgromadzenie rodzinne, ale bardzo nam to 
pomaga. Moja siostra okazała się świetnym menadżerem, 
mój brat w ogóle wymiata. Ja jestem najgorszy z nich, ale 
jak to moja mama mówi: „Tak, ja was wszystkich wycho-
wałam na menadżerów, ale wyście się managmentu uczyli 
na mnie”. Czyli zarządzaliśmy naszą matką rozkazując jej. 
I ma w tym wiele, wiele racji (uśmiech)

A  możemy chwilę porozmawiać o  Marii Kaczyń-
skiej?
Możemy, ale nie wiem czy będę miał coś ciekawego do po-
wiedzenia.

Nie znał jej ksiądz osobiście?
Oczywiście, że znałem. Pamiętam czas, jak byłem dziec-
kiem. Wtedy państwo Kaczyńscy przychodzili do nas. 
Pani Maria uczyła hiszpańskiego na uniwersytecie, 
a moja mama francuskiego, w związku z czym one bardzo 
blisko siebie siedziały. Pana Lecha nie pamiętam. Pamię-
tam z  tamtych czasów Panią Martę Kaczyńską. Nawet 
mam taki obraz z dzieciństwa, jak zrzuciłem ją z mojego 
piętrowego łóżka i  złamała sobie rękę czy nogę i  z  tego 
była ogromna afera. A później pamiętam tylko te kontak-
ty, kiedy pani Maria była już pierwszą damą. Niezwykle 
ujmująca, wielkiej kultury!

Skromna?
Przede wszystkim skromna, ale potrafiąca wokół siebie 
taką aurę. Dostępności, taką aurę życzliwej dostępności 
roztoczyć. Widać, że pani z  ogromną klasą, czego wielu 
pierwszym damom, być może i drugim i ich małżonkom 
współcześnie brakuje.

Media dzisiaj kreują smukłe, wysportowane syl-
wetki. Mamy boom na „be fit”. Kiedy według księ-
dza przyjdzie moda na „be good”? Nadejdzie moda 
na ćwiczenie „mięśni” naszego serca, naszego 
umysłu.
…naszej bliskości, naszego sumienia?

Kiedy zaczniemy wydobywać na powierzchnię tą 
miłość, która gdzieś w każdym z nas przecież jest?
To prawda. Ja jestem wprawdzie trochę wiejskim księdzem 
i nie wszystkie te nowoczesne słowa rozumiem, dobrze że 
pan mi je wytłumaczył. Ale uważam, że jeżeli tak bardzo 
lubimy sporty ekstremalne, które są jakąś tam formą wy-
kreowania adrenaliny, to dla mnie najbardziej ekstremal-
nym sportem, jest wiara katolicka. To jest bez specjalnych 
fajerwerków taka nieustanna praca nad ugorem własnego 
sumienia. I jak to działa? Codziennie wieczorem robię ra-
chunek sumienia i  to wcale nie trwa długo. Myślę sobie: 
wstałem rano, zdążyłem się pomodlić, albo nie zdążyłem, 
wyszedłem z domu i pomyślałem „co za głupi dziad tutaj 
idzie” albo udało mi się te głupie myśli wyrzucić z siebie. 
Czy się leniłem w pracy czy się nie leniłem, czy marnowa-
łem czas, czy dałem z siebie tyle wysiłku, ile mogłem? Czy 
jeżeli byłem dzisiaj u  studentów, to powiedziałem dobry 
wykład, czy sobie coś tam odpuściłem? Czy jeżeli umówi-
łem się z telewizją, to też dałem z siebie wszystko? Czy jeże-
li spotkałem gościa w czerwonych spodnich i czerwonych 
skarpetkach to potraktowałem go poważnie (śmiech)? 
Czy robię wszystko z rozsądkiem myśląc o swoim zdrowiu 
i myśląc o kolejnym spotkaniu z młodzieżą, pewnie znowu 
1,5-godzinnym? Taki przegląd własnego dnia trwa dosłow-
nie 5 minut. I ja sobie robię taki rachunek sumienia, a po-
tem robię sobie spowiedź powszechną, czyli „Spowiadam 
się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry”. I to jest 
taki kręgosłup moralny, który mnie trzyma na następny 
dzień. A następnego dnia jak się golę, albo jak myję zęby, to 
robię rachunek sumienia przepowiadający. Co mam przed 
sobą? To, to, to i to. „Ojejku jak mi się tego nie chce.” albo: 
„Ale będzie fajnie- pójdę na polędwicę”. (uśmiech)

Krwistą!
Oczywiście, że krwistą! (śmiech). I nawet jadąc samocho-
dem, modlę się w moich intencjach, albo odmawiam „Pod 
twoją obronę”. Albo jak jestem w  samochodzie to śpie-
wam. Właściwie cały czas myślę o Panu Bogu. I te 2 proste 
ćwiczenia pozwalają mi zachować taki pion moralny przez 
kolejne dni. I właśnie na czym polega ta „hardkorowość” 
katolicyzmu! Na tym, że to sami jesteśmy odpowiedzialni 
za siebie przed własnym sumieniem. Po pierwsze, tak jak 
mówiłem musimy mieć do niego dostęp, po drugie musi 
nam się chcieć, a po trzecie nie możemy się spodziewać 
jakiejś ekscytacji i jakiejś egzaltacji; „świetnie przeżyłem 
dzień”. No i co, odlecę w kosmos? –Nie. Część katolików 
idzie w  taką skrajność. Albo jest znudzona, jest smutna 
tak jakby wszystko robiła za karę. Część odpływa w jakieś 
ekstatyczne tańce, co też jest pewną formą zastępczego 
zajęcia swojego umysłu. Ja myślę, że taki prawdziwy ka-
tolicyzm, ten taki katolicyzm z krwi i kości-ekstremalny, 
ten, który mnie kręci-to jest ten, że ja mogę po pewnym 
czasie spokojnie spojrzeć w tył i powiedzieć „okej, udało 
się, nie było większych wpadek”.

Raczej „Wypracowałem to”.
Tak, no tak. Ciężką robotą to wypracowałem. „Tu zawa-
liłem, tu schrzaniłem, tu gdybym się cofnął, to postąpił-
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bym inaczej, ale generalnie było w porządku”. A biorę to 
stąd, bo wiadomo, że ja Chrystusa Pana kocham, bo to 
jest mój zbawiciel. Tym bardziej ostatnio dowiedziałem 
się z  Internetu, że jestem Żydem i  jestem z  tego bardzo 
dumny i nazywam się Jan Goldbaum, żeby nie było niedo-
mówień. Jedno co mnie zaskoczyło to to, że urodziłem się 
nie w roku 1977, a w 1966. Ja wiem, że staro wyglądam, 
ale bez przesady(uśmiech)

Wielu ludzi mówi że wierzy w  Boga, ale nie widać 
przekonania w tym jak o tym mówią…
To, że Jezus historyczny był, mówił nawet Flawiusz czy 
jest w opowiadaniach rzymskich historyków. To, że Jezus 
umarł na krzyżu również wiemy z opowiadań pozabiblij-
nych. I teraz pytanie, czy ten Jezus historyczny, który na 
pewno istniał, jest Chrystusem Zbawicielem? Dla mnie tak! 
I co więcej, ja sobie wymyśliłem i to jest moja teoria (jeszcze 
nigdy nieopublikowana ani nieskrytykowana przez Kon-
gregację Nauki Wiary). Genom miał ludzki, tak jak Pan ma 
genom, ja mam genom, ale może ta druga część genotypu 
Jezusa jest taką uniwersalną częścią, przez co możemy 
być jeszcze bliżsi Jemu w społeczeństwie. I dalej wtedy On 
nam też pokazuje, że łatwo nie miał. Trudne dzieciństwo, 
wcześnie stracił przybranego ojca. Tradycja mówi, że na św. 
Józefa zwaliła się wieża w  Siloe. Dlatego Chrystus mówi 
tłumacząc nieszczęścia tych ludzi; „Czy wy myślicie, że 
ci, którzy zginęli gdzieś tam byli lepsi od tych, na których 
zwaliła się wieża w Siloe?”. On musiał przeżyć śmierć wła-
snego ojca ziemskiego, którego kochał i później, dla mnie ta 
najbardziej dramatyczna scena, gdy Jezus jest rozpięty na 
krzyżu i kuszony, żeby zszedł a oni uwierzą w Niego. Kie-
dy ta Jego misja na poziomie człowieczeństwa jest rozpięta 
do granic wytrzymałości, a On w ostatnich słowach mówi: 
„Wykonało się”. Możemy w dzisiejszych czasach to przetłu-
maczyć jako „Dałem radę”. I On nas uczy tego, żebyśmy da-
wali radę! Przyjmując Komunię Św. jesteśmy tuż obok Nie-
go. Już się bliżej nie da, niż „pochłonąć” Boga. Oczywiście, 
że jeżeli myślimy, że to jest opłatek- to szczęść Boże, ale je-
żeli wierzymy, że to jest Bóg, to wtedy to zupełnie zmienia 
wizję tego, co my doświadczamy.

No tak, ale jak tego doświadczać pełniej. Jak nie 
wpaść w  rutynę i  dopiero obudzić się, gdy cos tra-
gicznego się dzieje w naszym życiu. Może trzeba do-
tknąć tego mentalnego „dna” lub dostać obuchem 
w głowę?
Ja bym nie polecał, aby zagłębić się w jaskini grzechu tyl-
ko po to, żeby zobaczyć jacy jesteśmy beznadziejni i po-
tem odbić się od dnia. Przywołam swojego ojca mimo, że 
uważa się za niewierzącego, ale i tak jest dla mnie wielkim 
autorytetem. On ma świetne spojrzenie na Kościół z ze-
wnątrz i określa część katolików mianem katolików „ku-
canych”. I to są tacy katolicy, którzy kucają podczas Mszy 
Św., w kościele czy przy murach kościoła. Możemy to za-
uważyć na wsiach.

Tak, często można zauważyć małe grupki męskie 
przed kościołem.

Tak, tak. Kucają tylko dlatego, bo „wypada’. I  mój tata 
mówi: „Gdybyście rzeczywiście wierzyli, że Jezus jest tam 
za ścianą w kościele, to byście wszyscy leżeli tutaj „plac-
kiem”. I  to jest wina nas- księży, bo nie przekonaliśmy 
tych mas katolickich do tego, że Jezus naprawdę tam jest. 
Być może to wina naszego byle jakiego życia. Ja wolę szu-
kać winy w sobie, niż w ludziach. Może ze zbyt małą pasją 
mówiliśmy o tym i to było widoczne w naszym codzien-
nym życiu. Taka postawa tzw. „kucanego” katolicyzmu 
zauważam, że przekłada się na życie społeczne. Bo skoro 
mówi się, że statystycznie 80% Polaków przystępuje do 
spowiedzi w  okresie Wielkanocnym, to powinno to być 
widoczne w  statystykach policyjnych: mniej pijaków na 
drogach, mniej pobitych żon. A nie widzimy tego spadku 
w statystykach po okresie bożonarodzeniowym czy wiel-
kanocnym, kiedy ludzie najczęściej przystępują do spo-
wiedzi. To być może świadczy o tym, że oni wcale się nie 
spowiadają, tylko „klepią” jakieś formułki.

Ale przepraszam bardzo, bo ksiądz mówi, że powin-
niśmy częściej szukać winy w sobie, ale księża czę-
sto również mogliby bardziej przyłożyć się do tej 
spowiedzi.
Oczywiście, że tak!

I nie tylko „next, next”.
Moi „bracia” często niestety spowiadają na „dzięcioła” 
(puk, puk, puk). Tam można automat postawić. Ja rozu-
miem, że jak kolejka w okresie Wielkanocy się zakręca pod 
chórem, to ja nie mogę poświęcić każdemu tyle czasu, ile 
by potrzebował. Ale muszę ich wnikliwie słuchać. Jeżeli 
ja chcę być dobrym spowiednikiem, to nie mogę tylko słu-
chać co ludzie mówią, ale jak mówią! Jak wyznają grzechy, 
czy od najcięższych do najlżejszych czy odwrotnie. Tak 
naprawdę jestem w stanie słuchać w skupieniu przez 2,5 
godziny. Potem już mam wodę w mózgu, muszę wyjść i się 
zresetować. „Przepraszam Państwa, ale boję się, że będę 
dla Państwa niedobry”. Trzeba się trochę powygłupiać. 
„Muszę wyjść na 15 minut, pójdę do toalety i  jak wrócę, 
to będzie „promocja” (śmiech). No i nagle robi się luźniej, 
ludzie zaczynają się do siebie uśmiechać, a nie stoją z taki-
mi skrzywionymi minami. Dlatego trzeba słuchać jak kto 
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mówi, jak się wysławia. Ja nie jestem zawsze w stanie zo-
baczyć przez tą kratkę czy jest to osoba młodsza czy star-
sza. Akurat czy mężczyzna czy kobieta to jestem w stanie 
usłyszeć, ale muszę słuchać jaka to jest osoba. Czy jest to 
osoba prosta czy wykształcona.

A czy spowiadający się „grają”?
Tak, to się słyszy.

A czy wy jesteście psychologami?
Nie powinniśmy być, bo to nie należy do naszych kompe-
tencji. Jeśli ktoś się bawi w psychoanalityka w konfesjo-
nale, to wykracza poza swoje kompetencje. Ja mogę kogoś 
skierować do psychologa, jeśli czuję, że istnieje taka po-
trzeba, ale nie mogę wykonywać zadań psychoanalityka. 
Bo nim nie jestem po prostu.

W takim razie jaka jest rola księdza w konfesjonale?
Wysłuchać, poradzić, zadać pokutę. Pomóc temu człowie-
kowi, żeby się poczuł podniesiony, a nie „wbity w ziemię” 
i rozgrzeszyć, aby zaczął na nowo.

A  ksiądz zauważył w  historii Kościoła takie fluk-
tuacje. Kiedy ludzie się do kościoła zbliżali, a kiedy 
oddalali? Były takie momenty czy etapy za czasów 
Chrystusa, który nie był rozumiany i też przez wielu 
ludzi był wyszydzany. Ale na pewno po jego śmierci 
nastąpiła fala wznosząca. Czy teraz też jesteśmy na 
takiej fali wznoszącej?
Proszę mi nie kazać diagnozować, bo po pierwsze nie jestem 
Ojcem Świętym, po drugie nie jestem Episkopatem Polskim, 
więc nie jestem w stanie tego ocenić. Nie mam takiej wiedzy 
i  znowu kompetencji. Kościół jako przekaz Ewangelii się 
najbardziej i najlepiej rozwija jako instytucja wtedy, gdy jest 
minimalnie prześladowany. Jak zniszczyć Kościół?- Dać mu 
przywileje, ulgi podatkowe. Za czasów komuny, dano ulgi 
i przywileje na samochody dla duchownych. Laicyzacja pój-
dzie piorunem. Dołóżmy kolejną katechezę w szkole! Trzecie 
tysiąclecie – 3 godzina katechezy w szkole. Zróbmy jeszcze 
kilka klerykalnych kroków i zapewniam Pana, że to wszyst-
ko pójdzie ze zdwojonym tempem. Im większy sojusz ołtarza 
z tronem, tym gorzej dla ołtarza.

Ameryka w  okresie największego rozwoju szła ze 
sztandarem na przedzie: „Ufamy Bogu”! Zapomnieli 
o Bogu i Ameryka pikuje w dół.
Wie Pan, ja nie sądzę, że Ameryka zapomniała o Bogu. Nie 
byłem w Ameryce, dopiero będę za miesiąc, ale z tego co 
słyszałem, to Ameryka jest krajem bardzo religijnym.

…prawda biblijna daje nam niezwykle mocne fundamenty. 
Ostatnio czytałem taki artykuł o pieniądzach w Biblii i pro-
szę sobie wyobrazić, że ktoś kiedyś policzył, że w Biblii jest 
2 razy więcej wzmianek o transakcjach pieniężnych niż mo-
dlitwie. Może Stwórca wiedział, że te pieniądze będą nam 
sprawiać 2 razy więcej problemów w życiu codziennym.
To był ostatni artykuł w Gościu Niedzielnym, może Pan so-
bie przeczytać. Jest tak, że jeżeli my zaufamy, że to nie jest 
moja firma, tylko to jest firma otrzymana od Boga, bo Pan 
Bóg wzbogaca i zuboża. Do niego należy wszystko, również 
moja „forsa”. I muszę mu ufać nie jak chomik, który się za-
bezpiecza, bo jak mówi psalm: „Pan Bóg przekreśla zamysły 
przebiegłych”, tylko oczywiście pracować racjonalnie. To 
jest idealnie pokazane w przypowieści o talentach.

Dokładnie to samo pomyślałem.
Ja bym chciał kiedyś zrobić rekolekcje na temat tej przy-
powieści. Wszyscy ją znamy; jednemu Bóg dał 5 talentów, 
jednemu 2, jednemu 1. I kiedy odbierał z zyskiem talenty, 
ten-któremu dał 1 talent mówi: „Panie oto oddaje Ci twoją 
własność”. I Bóg mówi: „Sługo zły i gnuśny, dlaczego nie od-
dałeś mojego talentu bankierom, a oni by pomnożyliby jego 
wartość, a ja bym swoje pieniądze z zyskiem odzyskał”. To 
znaczy, że uczciwy zysk jest wielką cnotą. Nie powinniśmy 
dopuścić do zmarnowania talentu, także finansowego.

LUDZIE Z PASJĄ

… uprawiajcie „churching”. Jak 
pójdziecie do byle jakiej restauracji, to 

byle jaki posiłek dostaniecie. I podobnie 
jest z ofertą duszpasterską…

„

„
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Talent czyli zdolności.
Umiejętności, ale też jako te finansowe. Jest wspaniały 
tekst w ewangelii, nad którym przechodzimy do porządku 
dziennego: „Jeżeli okażecie się ludźmi nieuczciwymi, kie-
rowanymi mamoną, prawdziwe dobro (rodzinę, kierowa-
nie innymi) – kto wam powierzy?” Jak jesteś nieuczciwy, 
kiedy idziesz do sklepu i nie zwracasz uwagi kasjerce, że 
się pomyliła o 3 złote, to kto ci powierzy prawdziwe dobro: 
wielką firmę, wielką korporację, tysiące ludzi, za których 
jesteś odpowiedzialny?! NO WAY!

Też jest powiedziane w Biblii: „Po owocach ich po-
znacie”.
Oczywiście.

Wyciągał ksiądz pomocną rękę do wielu ludzi, z du-
żym akcentem na osoby, które zostały odtrącone 
przez społeczeństwo. Słyszałem o młodym człowie-
ku, którego wyciągnął ksiądz z  poprawczaka i  za-
trudnił u siebie w hospicjum. Ale to nie chodzi o tą 
pracę, a o uwierzenie w tego człowieka.
To był również mój „psi” obowiązek, jeżeli widziałem jed-
nego, drugiego czy trzeciego człowieka, który potrzebował 
pomocy. To tak wygląda, że ja pomogłem im na tyle ile mo-
głem, ale to oni musieli wykonać tytaniczną pracę nad sobą.

Nie da się popchnąć sznurka.
Tak. To oni wykonali tytaniczną pracę nad sobą. Z niewol-
nika nie ma pracownika. Jak ktoś nie będzie się chciał uczyć 
– nie będzie chciał pracować nad sobą. Jak ktoś nie zauważy 
problemu w sobie – nie chwyci wyciągniętej ręki. Chociaż 
ja też nie miałem samych sukcesów, poza tymi trzema czy 
czterema facetami, którzy mówią do mnie tato, co jest dla 
mnie wielkim zaszczytem, było kilku którzy nie chcieli dać 
sobie pomóc. Ostatnio zostałem „dziadkiem” (uśmiech)

Gratulacje.
Dziękuję, dziękuję. Mój „syn” został ojcem, wprawdzie bez 
ślubu, no ale.

No właśnie i  co w  takich przypadkach, moralizuje 
ksiądz?
Eee tam. Oczywiście, że kpię sobie: „Zobaczysz, że do pie-
kła pójdziesz”, „Jak będziesz wchodził do kościoła, to bę-
dziesz syczał”. Nie będę moralizował. To jest jedna z naj-
głupszych rzeczy jaką można zrobić.

Czy to znaczy, że ksiądz nie ocenia?
Oczywiście, że oceniam, bo to jest mój obowiązek.

A to nie jest tak, że gdy pozwalamy sobie na ocenę, 
to pozwalamy sobie na krytykę?
A co jest złego w uczciwej krytyce. Takiej konstruktywnej 
krytyce?

Ale nie jest napisane w Biblii, aby nie oceniać?
Nie, to przekłamanie. Myśli Pan: „Nie sądźcie, abyście nie 
byli sądzeni”.

Tak.
Ale nie jest też napisane aby nie mieć swoich poglądów. To jest 
częste uproszczenie dla ludzi, którzy nie chcą, aby się od nich 
wymagało. Mają kilka takich słów-kluczy, manipulacyjnych. 
To co, ja mam nie sądzić księdza pedofila? –Jesteś gnojem, za 
przeproszeniem. Zaprzeczyłeś wszystkiemu co dotychczas ro-
biłeś. Jesteś zgorszeniem, jesteś bydlakiem po prostu. Skrzyw-
dziłeś mnóstwo ludzi i twierdzisz, aby nie sądzić.?!
Trzeba często zabrać stanowczy głos. Uważam, że nie jest to 
dobre i mam na to konkretne argumenty! Bo istnieje podsta-
wowa zasada prawa naturalnego, która głosi: „Dobro czyń, 
a zła unikaj”. Bo wszyscy w zasadzie chcą czynić dobro i unikać 
zła, choćby nawet robili to w sposób subiektywny. Ale do tej 
pierwotnej formy niekrzywdzenia zawsze można się odwołać.

Czyli jak czujemy, że w  naszej parafii ksiądz nie 
przykłada się, delikatnie mówiąc, mamy zmienić 
parafię?
Wie Pan, ja nie odpowiadam za wszystkich księży. Ja od-
powiadam za to, co ja robię. Ale zachęcam Państwa: upra-
wiajcie „churching”.

Czyli to, co szanowna babcia ks.Kaczkowskiego?
Tak, uprawiajcie „churching”, uprawiajcie „priesting”. Jak 
pójdziecie do byle jakiej restauracji, to byle jaki posiłek do-
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Jan Kaczkowski. Rocznik 1977. Ksiądz, dok-

tor nauk teologicznych, bioetyk. Wykładowca 

na uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Współzałożyciel puckiego hospicjum, za które 

jest i  czuje się odpowiedzialny, dlatego połowę 

gaży ze sprzedaży książki „Życie na pełnej pe-

tardzie” przeznaczył właśnie na ten cel. W  roku 

2012 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-

deru Odrodzenia Polski(2012). Został wyróż-

niony medalem „Curate Infirmos” przyznanym 

przez  Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służ-

by Zdrowia. Został laureatem Nagrody Ślad im. 

Biskupa Jana Chrapka (2014),  nagrody „Ponti-

fici  przyznawanej przez warszawski  Klub Inteli-

gencji Katolickiej (2014) oraz Medalu św. Jerzego 

„Tygodnika Powszechnego” (2015). W roku 2012 

wykryto u niego glejaka mózgu. Nie traci ani chwili 

na zbędne rzeczy. Żyje i pokazuje jak żyć na peł-

nej petardzie.

staniecie. I podobnie jest z ofertą duszpasterską. Wymagaj-
cie od swoich duszpasterzy, bo nie jesteście stadem niemych 
baranów. Tylko jak ksiądz coś „chrzani”, to podejdź i po-
wiedz: „Proszę księdza, ksiądz się absolutnie nie przygoto-
wał do kazania i powtórzyło się to już 4 raz w przeciągu 2 
miesięcy” albo „Proszę księdza, ksiądz użył uwłaczających 
argumentów podczas kazania”. Oczywiście, że wielebny się 
oburzy, ale może do niektórych coś dotrze. Albo: „Proszę 
księdza, proszę mnie nie spowiadać na akord”. Ale to jest 
również wasz wysiłek, aby nas-księży pilnować.

Powiedział ksiądz, że odkrył na nowo czy zakochał 
się w mądrości Jana XXIII. Czy ja dobrze teraz po-
wiedziałem?
Nie, świetnie Pan powiedział. Widać, że Pan się przygo-
tował do wywiadu. No właśnie, ja tego świętego papieża 
czytałem tak powierzchownie. Wydawało mi się, że on 
wszystko w Kościele poluzował, rozwalił, a to był wielki 
pokoleniowo człowiek, który bardzo mądrze zainicjował 
reformy Soboru Watykańskiego II. Kiedy przeczytałem 
książki i  jego biograficzne i o nim i o tym jak się zacho-
wywał, to był naprawdę człowiek gestów. Z całym szacun-
kiem do Jana Pawła II, ale o wiele więcej przełomowych 
gestów dokonał Jan XXIII.

Takiego „kruszenia lodu”?
Tego, że papież wyszedł z Watykanu, że poszedł do więzienia.

Czyli był bardziej pro-ludzki niż poprzednicy?
Bardziej niż Pius XII na pewno i pewnie po jego poprzed-
nikach również, o których jednak mam mało wiedzy. Tak 
krótko rządził Kościołem, bo 4 lata, a tak bardzo odmie-
nił oblicze papiestwa, że potem już jego następcom było 
łatwiej.

Czyli idziemy w dobrym kierunku?
W kontekście stolicy apostolskiej na pewno. Choć nie ja 
będę recenzował pontyfikat.

Dla tych ludzi, którzy wpatrzeni są w księdza Kacz-
kowskiego i spijają każde słowo, które ksiądz wypo-
wiada.
Radzę by znaleźli sobie innego idola.

Nie chodzi o idola, aczkolwiek dzisiaj tak często brakuje 
nam tych wzorców. Dlatego proszę nie zabraniać bycia 
wzorem dla innych ludzi, wielu, nie tylko młodych.
Dobrze, tylko bardzo proszę, patrzcie Państwo na mnie 
krytyczni, niezwykle krytycznie. To byłaby moja porażka 
kompletna, gdybym uwierzył w swoją wielkość. Tak, jak 
Pan podkreślił: krok przed upadkiem kroczy pycha.

Ja to powiedziałem cytując księdza.
A ja to sobie wygraweruję na czole. A jakbym przypadkiem 
został biskupem to bym miał w herbie biskupa. Strzała! 
(uśmiech)

Było mi niezmiernie miło.

LUDZIE Z PASJĄ
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           Święto  
Aktorstwa

tekst: Aleksandra Neyman
zdjęcia: Krzysztof Zatycki (www.krzysztof.zatycki.pl)

„Ten festiwal jest na pewno bardzo potrzebny! Przecież jeśli nie 
byłoby kreacji aktorskich, to kto by dziś pamiętał o Przeminęło 

z wiatrem?”- mówi Pani Wanda Ziembicka – Has.

„
„

4. Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa we Wro-

cławiu przenosi widzów do świata kinematografii, daje im możli-

wość spotkań z aktorami… A oni w tym czasie…? Świętują! Te kilka 

dni w roku należy do nich, celebrują, wyłaniają spośród swoich kole-

gów po fachu najlepsze role pierwszo- i drugoplanowe, nagradzają, 

wręczają Złote Szczeniaki.
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Tej jesieni już po razy czwarty odbył się Festiwal Aktor-
stwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa, którego dyrek-
torem naczelnym jest Stanisław Dzierniejko, a dyrektorem 
artystycznym – Bogusław Linda. Jak to jest, że co roku to 
wydarzenie przyciąga tłumy? Co działo się podczas tych 
sześciu, listopadowych dni?
Siedzibą festiwalu jest Dolnośląskie Centrum Filmowe we 
Wrocławiu i właśnie w tym miejscu odbywa się prze-
gląd filmów, które dzięki wybitnym aktorom i ich rolom 
wpisały się do grona tych wyjątkowych, niezapomnianych 
i mistrzowskich. Ale to tylko namiastka, ponieważ bez 
wątpienia główną atrakcją dla widzów są spotkania z ak-
torami, możliwość rozmowy, zadania pytań, spojrzenia na 
nich z tej drugiej strony.

Jednak należy pamiętać, że to przede wszystkim święto 
aktorów, którego jednym z celów jest wyróżnienie tych 
nieprzeciętnych kreacji aktorskich. Podczas festiwalu 
przyznawane są Złote Szczeniaki. Dlaczego Szczeniaki? 

Otóż w ten sposób w żargonie aktorskim nazywany jest 
najmniejszy reflektor oświetlający twarz aktora. Przyzna-
nie nagrody to wcale nie taka prosta sprawa. W tym roku 
wyboru dokonało jury w składzie: Joanna Szczepkowska, 
Robert Gonera oraz Janusz Chabior – laureat Złote-
go Szczeniaka FAF 2014 za drugoplanową rolę męską 
w filmie „Służby specjalne”. Nagrodzeni zostali: Maja 
Ostaszewska za pierwszoplanową rolę w filmie „Body/
Ciało” w reż. Małgorzaty Szumowskiej, Zygmunt Mala-
nowicz za pierwszoplanową rolę w filmie „Ojciec” w reż. 
Artura Urbańskiego, Karolina Gruszka za drugoplanową 
rolę w filmie „ Pani z przedszkola” w reż. Marcina Krzysz-
tałowicza oraz Krzysztof Pieczyński za drugoplanową rolę 
w filmie „Ziarno prawdy” w reż. Borysa Lankosza.

Każdego roku przyznawane jest również wyróżnienie naj-
większym gwiazdom kina za wybitne osiągnięcia w aktor-
stwie filmowym. Tegorocznymi laureatami Platynowych 
Szczeniaków byli: Maja Komorowska oraz Janusz Gajos.

Janusz Gajos – polski aktor filmowy i te-
atralny, a także fotograf; jego filmografia 
jest niezwykle bogata, zagrał między innymi 
w takich filmach, jak: „Dekalog IV”, „Trzy 
kolory. Biały” Krzysztofa Kieślowskiego, 
„To ja, złodziej” Jacka Bromskiego, „Psy” 
Władysława Pasikowskiego, „Jasminum” 
Jana Jakuba Kolskiego, „Układ zamknięty” 
Ryszarda Bugajskiego czy „Body/Ciało” 
Małgorzaty Szumowskiej. Na tegorocznym 
4. Festiwalu Aktorstwa Filmowego otrzymał 
nagrodę – Platynowego Szczeniaka za wy-
bitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym.
Janusz Gajos po odebraniu nagrody mówił 
m.in.:

Podziękowania są zawsze trudne, także 
pozwólcie że z głębi serca, wszystkim 
moim kolegom, wszystkim, od których 
zależało, że otrzymałem tego szczeniaka, 
powiem serdeczne, serdeczne dziękuję! 
Rozumiem, że ta nagroda dotyczy pewne-
go podsumowania mojej działalności za-
wodowej. W moim wypadku to jest 50 lat! 
Chciałbym jednak prosić o potraktowa-
nie tego wyróżnienia jako podsumowanie 
pierwszych 50 lat(uśmiech). Pozwolę 
sobie jeszcze na odrobinę prywatności. 
Te 50 lat, to jest spory kawałek mojego 
życia. I 30 lat z tych 50 jest przy mnie 
osoba płci żeńskiej. Osoba, która towa-
rzyszy mi codziennie, nie tylko w tak 
miłych okazjach, jak dzisiejsza, bo okazje 
bywają różne-nie oświetlone, bez fleszy, 
czasami gdzieś w jakimś mroku naszego 
życia. Chciałem jej serdecznie podzięko-
wać. To jest moja żona-Elżbieta. Dziękuje 
raz jeszcze wszystkim.
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Maja Komorowska – polska aktorka filmowa i teatral-
na, dwukrotnie otrzymała główne nagrody aktorskie 
na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych dwukrotnie 
zdobyła nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą na 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, jest profeso-
rem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie, zagrała między innymi w filmach takich 
jak: „Życie rodzinne”, „Za ścianą”, „Spirala”, „Kon-
trakt”, „Cwał” Krzysztofa Zanussiego, „Dekalog I” 
Krzysztofa Kieślowskiego, „Panny z Wilka” Andrzeja 
Wajdy. Zdobywczyni wielu nagród filmowych i teatral-
nych, w tym roku na 4. Festiwalu Aktorstwa Filmo-
wego otrzymała statuetkę Platynowego Szczeniaka za 
wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym.

Podczas gali rozpoczynającej festiwal przyznano Zło-
tego Szczeniaka Arturowi Żmijewskiemu za najlepszą 
kreację w serialu filmowym 2015 roku. Raz jeszcze 
serdecznie gratulujemy!

FOLDERY | KATALOGI | CZASOPISMA
KSIĄŻKI | KALENDARZE | TECZKI

PLAKATY | ULOTKI

58-309 Wałbrzych
ul. Wrocławska 39a

NA DRUKU
ZNAMY SIĘ
NAJLEPIEJ!

poldruk.com.pl 664 26 16
664 26 0674

PROJEKTY | DRUK | INTROLIGATORNIA
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Robert GONERA

Aleksandra Neyman: Znał Pan Tadeusza Szymkowa… 
Jaki był prywatnie, a jaki zawodowo? Czy to ta sama 
osoba?
Robert Gonera: Tadeusz… kolegą moim był, jak mówi 
słynna postać. Kolegą z Teatru Polskiego. Był osobą 
bardzo lubianą. A jako aktor? Można mówić o nim 
jak o „dziwolągu” – posiadał własny charakter pisma 
w aktorstwie. A teraz jest niewielu takich aktorów – 
dziwolągów. Prywatnie z kolei, Tadeusz był postacią 

niezwykle uroczą. Wszyscy wspieraliśmy go w jego 
problemach, ale też mocno trzymaliśmy kciuki za jego 
wydarzenia zawodowe. Później zaproponowano mi 
kontynuację, reżyserię rzeczy, którą rozpoczął Tadeusz 
w Jelczu – Laskowicach z miejscową z grupą ludzi, któ-
rzy po prostu chcieli grać w teatrze, a że rzecz ta działa 
się dość krótko po śmierci Tadzia, odcisnęło to bardzo 
silne piętno jego obecności. 

A.N.: Myślę, że teraz, w dzisiejszych czasach Tadeusz 
Szymków byłby dla młodych, początkujących aktorów 
niesamowitą inspiracją, właśnie przez swój charakter 
i silną osobowość… 
R.G.: Zgadza się, bo teraz niestety zdarza się tak, że 
aktorzy obdarzeni jakimś talentem i osobowością rzadko 
trafiają, w sensie formalnym, do uczenia aktorstwa. Być 
może panuje taka konserwatywna obawa, przeczucie, że 
albo niczego nie nauczą, albo nauczą czegoś złego. A mnie 
się wydaje, że to właśnie osobowości przyciągają uczniów 
i nigdy nie było inaczej. I prawdą jest, że w każdej dziedzi-
nie artystycznej panuje relacja mistrz – uczeń. 

A.N.: Był Pan obecny na festiwalu nie pierwszy raz, 
choć dopiero w tym roku jako juror objął Pan stano-
wisko jurora. Proszę nam zdradzić, jakie kryteria 
trzeba było spełnić, by znaleźć się na liście wyróżnio-
nych, wedle jakich kryteriów oceniali Państwo innych 
aktorów? 
R.G.: Ci, którzy aktorstwem się zajmują i potrafią spoj-
rzeć na nie z boku, bez osobistych zazdrości, są rzadko-
ścią, ale myślę, że my w tym gronie jednak się spotkali-
śmy. I wszyscy jak tam byliśmy, z Januszem Chabiorem 
i panią Joasią Szczepkowską, nie mieliśmy tego poczucia, 
że działamy w jakiejś prywatnej sprawie, tylko że właśnie 

Patronem Festiwalu Aktorstwa Filmowego jest Tadeusz 
Szymków, aktor wyjątkowy, wybitna jednostka, niezwykły 

człowiek, o którym nie da się inaczej mówić, jak tylko 
z sympatią… Na jego temat, jak i o samym festiwalu zgodzili 

się opowiedzieć: dyrektor festiwalu – Pan Stanisław Dzierniejko, 
Pani Wanda Ziembicka oraz Pan Robert Gonera.

„

„
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na podstawie absolutnie pewnych cech dobrej roli, a są 
nimi bez wątpienia: wiarygodność, intensywność, kto 
i w jaki sposób odnajduje się w roli. Oczywiście to nie 
zmienia faktu, że bardzo trudno jest spośród wielu ról 
w tak przecież różnych produkcjach filmowych, jakie były 
prezentowane na festiwalu, wybrać te, które zasługują na 
nagrodę… 

A.N.: Ale to chyba dobrze wróży na przyszłość? Bo ja 
odnoszę wrażenie, że współczesne, polskie kino jest 
naprawdę na dobrym poziomie, prawda? Choć to chyba 
dość podchwytliwe pytanie…
R.G.: To jest rzeczywiście podchwytliwe pytanie, bo ja 
już jestem zbyt głęboko po stronie produkcji, przygo-
towań różnych projektów i mnie się wydaje, że obecna 
sytuacja wygląda tak: jest bardzo dużo potencjału na 
dobre wypowiedzi, na świetne filmy i one się niekiedy 
pojawiają. To jest dowód na to, że świat jest zaintereso-
wany polskim kinem, w związku z tym bardzo uważnie 
przygląda się i szuka ciekawych zjawisk. I awansem oczy-
wiście dostajemy bardzo często nagrody, ponieważ świat 
jest przyzwyczajony do sensownych i poważnych wypo-
wiedzi polskiego kina w sprawach naprawdę istotnych. 
Natomiast mnie się wydaje, że jest pewien regres jeśli 
chodzi o młodsze pokolenie, o zakres tematów, powagę 
wypowiedzi, pewien rodzaj wyjścia z zaklętego kręgu 
gender z jednej i z drugiej strony – skoncentrowania się 
na problemach intymnych, osobistej przynależności do 
takiej czy innej grupy.

Stanisław DZIERNIEJKO

Aleksandra Neyman: Skąd pomysł, by utworzyć festi-
wal imienia Tadeusza Szymkowa? Dlaczego właśnie 
on, przecież było wielu niezwykłych aktorów… 

Stanisław Dzierniejko: …przede wszystkim był świet-
nym, choć niedocenionym aktorem! Miał wiele propo-
zycji grania w teatrach warszawskich, jednak związał się 
z Teatrem Polskim we Wrocławiu, poza tym pochodził 
z Dolnego Śląska… No, ale w szczególności był moim naj-
większym przyjacielem. I to właśnie dlatego jemu poświę-
ciłem ten festiwal. 

A.N.: Jaką drogę musiał Pan przejść, by stworzyć 
Festiwal Aktorstwa Filmowego? Rozumiem, że to nie 
było łatwe wyzwanie… 
S.Dz.: Oczywiście, łatwo nie było, bo już zdobycie samych 
kontaktów do aktorów to nie taka prosta sprawa, ale 
jednak największą przeszkodą przy organizacji tego typu 
przedsięwzięć jest pozyskanie funduszy. Ja muszę na to 
wszystko naprawdę ciężko pracować (…) 

A.N.: Opowiedział Pan o patronie festiwalu, wiem 
już, jak od kuchni wygląda tworzenie takich przedsię-
wzięć, a teraz chciałabym poznać cel i sens organizo-
wania Festiwalu Aktorstwa Filmowego, dlaczego i dla 
kogo jest on przeznaczony? 
S.Dz.: Tak naprawdę chodzi o ukazanie różnicy między 
sztuką aktorstwa filmowego, a sztuką aktorstwa teatralne-
go. Czy w ogóle występuje jakaś różnica, czy też jej nie ma. 
Ponadto, spotkania z różnymi wybitnymi aktorami mają 
na celu przybliżenie widzom postaci dotychczas znanych 
jedynie z ekranów telewizorów czy też z teatrów. Chcę, 
żeby ludzie dostrzegli, jacy tak naprawdę są aktorzy, czy 
rzeczywiście to są tacy nietykalni, czy może są to normal-
ne osoby, z którymi można tak zwyczajnie porozmawiać. 
To są dwa cele, ale co więcej? Przede wszystkim edukacja 
filmowa młodzieży. Tu warto skupić się, na czym polegają 
te najlepsze kreacje aktorskie, co jest w nich tak znakomi-
tego i nietuzinkowego (…)Na tym festiwalu ważne jest, 
że to aktorzy są jurorami i oceniają swoich kolegów po 
fachu. Aktor wie najlepiej, jak została zagrana rola, czy była 
trudna, bardzo trudna, a może wręcz przeciwnie. Ja na 
przykład, spotkałem się wielokrotnie z opiniami akto-
rów i to wybitnych aktorów, którzy mówią, że jakaś tam 
kreacja aktorska została gdzieś na festiwalu doceniona jako 
znakomita, wybitna, a mówią, że to się właśnie najprościej 
gra, że tutaj nie trzeba wielkiego kunsztu, żeby zagrać. 
No, ale jak to mówią – pozory mylą. Kolejnym celem było 
również skupienie środowiska aktorów, oni wiedzą, o czym 
ze sobą rozmawiać, mówią o swoich planach, o tym, co się 
dzieje tu i teraz, o tym, co może zadziać się w przyszłości. Ja 
jestem świadkiem tych spotkań i to są naprawdę niezwykle 
ciekawe, interesujące rozmowy. I ten cel został bez wątpie-
nia osiągnięty, ponieważ zauważyłem, że aktorzy naprawdę 
polubili ten festiwal i traktują go jak swoje święto. W ciągu 
tych czterech lat odwiedziło nas już prawie siedemdziesię-
ciu aktorów! I to aktorów z najwyższej półki: Beata Tyszkie-
wicz, Daniel Olbrychski, Krystyna Janda, Janusz Gajos czy 
Maja Komorowska… no i moglibyśmy ich tutaj wymieniać 
i wymieniać. Każdy się stawia, wyróżnieni odbierają swoje 
nagrody i doceniają, że to właśnie środowisko aktorskie je 
przyznaje. Ten szczeniak ma dla nich w zasadzie podwój-
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ną rolę – właśnie przez wzgląd na to, kto je przyznaje, no 
i oczywiście jest to wyjątkowe wyróżnienie i docenienie 
wybitnych osiągnięć aktorskich.

WANDA ZIEMBICKA – HAS 

Aleksandra Neyman: Gdy wspomina Pani Tadeusza Szym-
kowa, to co pozostało z dawnych spotkań, rozmów to… 
Wanda Ziembicka: na pewno był niezwykle dowcipną oso-
bą, zawsze uśmiechnięty, chętnie przyjmował zaproszenia 
zarówno do radia, jak i do telewizji… Ja nie lubię pesy-
mistów i staram się unikać ludzi, którzy zadają zaczepne 
pytania i są tacy markotni. A Tadeusz nie był typem 
narzekacza – radował się życiem. 

A.N.: A współczesne kino? Pani zdaniem rozwija się 
w dobrym kierunku? 
W.Z.: Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie jednym zda-
niem – cieszy mnie, że się rozwija i przebija w Europie. 
Jest dużo młodych talentów, które posiadają niezwykłą 
wyobraźnię, są zdolne do przełamywania pewnych 
stereotypów. Wiem, bo szukam osobowości filmowych 
do fundowanej przeze mnie prywatnej Nagrody im. 
Wojciecha J. Hasa. Bardzo optymistycznie odbieram to, 
co się wydarzyło w ciągu ostatnich pięciu lat w kinema-
tografii. 

A.N.: Była Pani obecna na wielu festiwalach filmowych 
– Wenecja, Gdynia… Jak zatem ocenia Pani ten wła-
śnie Festiwal Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu? 
W.Z.: Ten festiwal jest na pewno bardzo potrzebny! 
Przecież jeśli nie byłoby kreacji aktorskich, to kto by 
dziś pamiętał o „Przeminęło z wiatrem”? Właśnie gdy-
by nie postacie Vivien Leigh i Clark Gable.
Mam też taką cichą nadzieję, że w którejś z następ-

nych edycji Festiwalu Aktorstwa Filmowego pojawi 
się na przykład pani Barabara Krafftówna… bo chodzi 
o to, by młodzi mogli poznawać mistrzów kina, 
gwiazdy filmu, które są naprawdę ważne dla polskiej 
kinematografii.

Janusz CHABIOR

Aleksandra Neyman: Rozumiem, że ta kwestia nie 
należy do najłatwiejszych, ale pod jakim kątem 
aktorzy oceniają aktorów? Wedle jakich kryteriów 
jurorzy wybierają zwycięzców festiwalu? I jak Pan 
się czuł w roli oceniającego?
Janusz Chabior: Oglądając film jestem widzem. 
W kinie, jak gaśnie światło podlegam takim samym 
emocjom jak wszyscy. Nie ważne, że jestem aktorem. 
Optowałem za tymi kreacjami aktorskimi, gdzie znikał 
kolega a pojawiała się postać. Kiedy przestawałem my-
śleć jak gra swoją rolę pan X, czy pani Y to znaczyło, że 
zostałem w ciemnej sali kinowej zaczarowany. W ko-
misji była jeszcze Joasia Szczepkowska i Robert Gone-
ra. Długo dyskutowaliśmy, kogo wyróżnić nagrodą.

Artykuł dotyczący Aktorstwa Filmowego im. 
Tadeusza Szymkowa inauguruje cykl felietonów, 
które ukażą się w roku 2016 w „Diamonds’Club 
business magazine”, w roku, w którym Wrocław 
stanie się Europejską Stolicą Kultury! W tym cza-
sie będziemy systematycznie i z uwagą uczestni-
czyć w życiu kulturalnym Wrocławia, brać udział 
w licznych festiwalach, eventach, spotkaniach 
i na bieżąco Państwu relacjonować, co oferuje 
nam współczesna, szeroko pojęta kultura.

WYDARZENIA KULTURALNE



58 Diamond’s Club business magazine  zima 2015/2016
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           Własne  
Marzenia

Bo w życiu niezwykle ważne jest aby podążać wyłącznie do 
WŁASNYCH celów, otwierać WŁASNE drzwi …nie spełniać cudzych 

marzeń, tylko WŁASNE!!!

„
„

Rozmawiał: Radosław Tracz

Fot. Andrzej Św
ietlik

Olga Bończyk
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Olga Bończyk, osoba pełna energii, pozytywnej 
energii, której wcale nie było łatwo w życiu a jednak 
osiągnęła sukces w  tym czym się zajmuje i  co daje 
jest poczucie spełnienia. Jak wyglądała Twoja droga 
na szczyt?
Urodziłam się i wychowałam w takim środowisku, w któ-
rym nie potrafiłam wykształtować w sobie wiary we wła-
sne siły. Zawsze byłam dziewczynką bardzo skrytą, bardzo 
skromną, nieufną. Zawsze wycofywałam się z  większych 
przedsięwzięć, nie wierząc, że mi się uda. W  głębi ducha 
czułam się dzieckiem gorszym niż inne i to determinowało 
moją postawę. Zawsze stałam w drugim czy trzecim szere-
gu a nie w pierwszym. Dopiero jak poszłam na studia, zo-
baczyłam że mogę, że potrafię. Aczkolwiek szkoła muzycz-
na, do której uczęszczałam, również wykształciła we mnie 
jakieś cechy przywódcze……

Na jakim instrumencie grałaś?
Na fortepianie. Pianista to jest taki samotny biały żagiel 
i siłą rzeczy dzieci, które grają na instrumentach solowych, 
np. akordeon (uśmiech), mogą podążać drogą przywódcy 
albo być totalnym samotnikiem. Ja chyba podskórnie nie do 
końca chciałam zostać pianistką, ale bardzo chciałam być na 
scenie. Bardzo chciałam być artystką, bo czułam, że to jest 
moje miejsce na ziemi, ale niekoniecznie w  roli pianistki, 
więc wymyśliłam sobie, że będę aktorką. Chciałam pracować 
w grupie, dzielić się swoimi emocjami przed innymi. Chcia-
łam grać i śpiewać. Może podświadomie, w myśl psycholo-
gicznym tezom, że ludzie znajdują sobie zawody, które łamią 
kod, z którym przyszli na świat…i w sytuacji, kiedy byłam 
wycofana, bardzo zachowawcza, nieśmiała, wybrałam so-
bie zawód, który wymaga cech takich bardzo ekshibicjoni-
stycznych, przodowniczych. Dzięki temu, dążąc do swoich 
marzeń przekułam swoje ułomności z dzieciństwa w cechy, 
które dają mi poczucie pewności siebie i siły. Czasami mam 
chwile, kiedy myślę, że może na coś nie zasłużyłam, dlatego 
tego nie osiągam, ale to są chwile i szybko wracam do wła-
snej dzisiejszej, dorosłej skóry i znowu wierzę w to, że mi się 
uda….a nawet jak mi się nie uda, to biorę problemy na klatę. 
Jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo do chwil słabości. 

Gdzie wtedy szukasz rozwiązania?
Najpierw zaczynam szukać w sobie. Pytam siebie, czy rze-
czywiście to jest dla mnie. Jeśli jakiś projekt wymyślony 
idzie tak bardzo pod górkę, że czuję ścianę, zaczynam się 
zastanawiać, czy rzeczywiście to jest moje, czy otwieram 
swoje drzwi. Jeśli chcemy otrzymać odpowiedź, to ją na 
pewno uzyskamy, albo przeczytamy fragment jakiegoś 
tekstu, albo ktoś nam coś powie, albo zatrzymamy się przy 
jakimś napisie…i wtedy wiemy czy to jest dla nas czy nie. 
Ale jeśli nie zauważę tej podpowiedzi i nadal nie wiem co 
zrobić, to często rozmawiam z ludźmi, którzy mi naświetla-

ją tą sytuację i wiem jak oni widzieliby mnie w niej. Próbuję 
znaleźć perspektywę do tego, aby nie być w środku, tylko 
odsunąć się i zobaczyć z boku, po to aby ocenić tą sytuację 
w miarę obiektywnie. W większości przypadków, wystar-
czy tyle aby wiedzieć, czy dalej walczyć czy zrezygnować. 
Natomiast ja mam taką cechę która się nazywa cierpliwo-
ścią, jak wymyślę sobie jakiś projekt, to bardzo cierpliwie 
i konsekwentnie do niego dążę.

Do jakiego widza(słuchacza) jest skierowana twór-
czość Olgi Bończyk?
Dla wrażliwego, wyjątkowego, wyedukowanego….dla któ-
rego tekst i warstwa muzyczna mają w muzyce znaczenie.

Bardziej się spełniasz jako aktorka czy wokalistka?
Obie te części zawodu traktuję bardzo poważnie. Jak wcho-
dzę na scenę z moimi muzykami, aby zagrać 1,5 godzinny 
koncert, jestem najlepszą wokalistką, jaką mogę w  danej 
chwili być. Śpiewam tak, aby ludzi wzruszyć, bawić….nato-
miast kiedy zakładam kostium i wcielam się w postać, robię 

… Jestem szczęśliwa, że zostałam 
obdarzona różnymi talentami…

…dążąc do swoich marzeń 
przekułam swoje ułomności 

z dzieciństwa w cechy, które dają 
mi poczucie pewności siebie i siły…

„

„

„

„
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dokładnie tak samo, czyli chcę wzruszać i bawić. Nigdy nie 
miałam myśli takiej: oj, jak dobrze że dzisiaj gram koncert, 
bo nie lubię zakładać kostiumu. Jestem szczęśliwa, że zo-
stałam obdarzona różnymi talentami…

Pan Bóg po prostu nie miał umiaru (uśmiech).
Tak, a ja dzisiaj z tego fantastycznie korzystam, mam do-
skonałą zabawę, bo moje życie dzięki temu nie jest nudne. 
Mam to szczęście, że nie mam monotonnej pracy, takiej 
np od 7.00 do 15.00, że codziennie mam inne zadania do 
wykonania. Jednego dnia koncert, innego spektakl, po-
tem dzień zdjęciowy i znów spektakl. Ja potrzebuję, żeby 
w moim kalendarzu było kolorowo.

Nie lubisz rutyny?
Nigdy jej nie miałam i myślę, że po tylu latach takiej pracy, 
ona by mnie zwyczajnie zabiła.

Olga Bończyk na scenie a w życiu…patrząc na to jak 
się zachowujesz na scenie, można pomyśleć, że jesteś 
bardzo niedostępną osobą…
Naprawdę (śmiech).

Tak, widziałem Cię w  różnych odsłonach. Kreujesz 
się(lub robisz to nieświadomie) na kobietę, której 
mężczyźni się boją…
…. i bardzo dobrze (śmiech)

Czy ta mała zakompleksiona Olga z  przeszłości, 
wchodząc na scenę zakłada zbroję twardej kobiety?
Gdy wchodzę na scenę, zawsze mam piękną długą suknię, je-
stem umalowana, starannie uczesana…wchodzę z wykreowaną 
osobowością i od pierwszych chwil tworzę własny artystyczny 
świat. Widzowie czują, że oglądają coś nietuzinkowego, wy-
jątkowego, stworzonego wyłącznie dla nich. Jednak szybko 
nasze światy zaczynają się przenikać. Zaczynam wciągać moją 
publiczność do swojego świata i po 2-3 piosenkach publiczność 
należy już do mnie. Znika bariera i to jest niesamowite. Trudno 
mi to stworzyć, kiedy wychodzę na 2 piosenki. Wtedy być może 
odbiór mojej osoby jest taki jak powiedziałeś wcześniej. Jednak 
gdy mam szansę na zbudowanie relacji podczas występu, pu-
bliczność szybko odkrywa, że nie jestem damą w żelaznej zbroi. 
Ta zbroja jest pozorna. Ktoś mnie kiedyś zapytał, w jakiej sytu-
acji czuję się najlepiej i odpowiedziałam, że na scenie.

Czy scena może być lekarstwem na nieśmiałość?
Są naukowe dowody, że 90% ludzi rozśmieszający nas na 
scenie, w życiu prywatnym są potwornie nudnymi, zakom-
pleksionymi ludźmi …

…to muszą być nieszczęśliwymi ludźmi…
…dlatego wchodzą sobie w  świat wykreowany, bo w  ży-
ciu nie mają odwagi tańczyć do białego rana, upić się do 
nieprzytomności, przeklinać…a  na scenie można zrobić 
wszystko i jeszcze za to zapłacą.

Wymarzona rola dla Olgi Bończyk?
Nie mam takiej roli. Aczkolwiek chciałabym zagrać rolę, 
która byłaby kontrą do ról, w których byłam obsadzana, ta-
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kich jak: pani doktor, pani prawnik. Chciałabym taką rolę, 
z którą na pierwszy rzut oka nikt by mnie nie utożsamiał. 
Wtedy musiałbym to zagrać, a  nie po prostu odtworzyć. 
W Polsce niestety panuje taki standard, mam nadzieję, że 
to się zmieni, że aktorzy w filmach, a szczególnie w seria-
lach, obsadzani są „po warunkach”.

Byłabyś gotowa do poświęceń osobistych dla roli?
Jeśli rola byłaby tego warta, to tak. Ale jeśli np. scena roz-
bierana ma na celu jednie pokazanie gołych cycków, to nie.

A jak to jest z Twoim ciałem…wyglądasz doskonale…
…niezasłużone komplementy. Dziękuję. Już wiem, że war-
to było się spotkać z Tobą(śmiech).

To jak wyglądasz jest zasługą sportu, diety czy oczysz-
czanie organizmu, któremu się poddajesz regularnie?
Dzisiaj mam 47 lat i sama o sobie mówię, że jestem obrzy-
dliwie zdrowa. Niezwykle rzadko choruję, ale jak to się 
dzieje to już z przytupem. Moim najsłabszym organem jest 
krtań i struny głosowe, czyli moje narzędzia pracy. Odkąd 
pamiętam, zawsze na tzw. zakrętach życiowych, dawały mi 
znać właśnie struny głosowe. Tak jakby chciały krzyczeć: 
nie zgadzamy się na to co się dzieje!

Większość kobiet, jak zmienia partnera, zmienia 
włosy, czyli fryzurę…

… a ja tracę głos (uśmiech). Ale tak generalnie, jestem zdro-
wa. Nie zażywam leków, może poza tymi na migrenę. Ro-
biłam wszystkie badania, włącznie z tomografem i  lekarz 
stwierdził, że jestem księżniczką, bo każda księżniczka ma 
migrenę (uśmiech).

Krew sprawdzałaś, może jest błękitna?
Sprawdzę (śmiech).

Wracając do tematu oczyszczania organizmu. Po-
wiedz, na czym to polega.
Raz na rok poddaję się temu tzw. zabiegowi. Mnóstwo cza-
su spędzam w trasach koncertowych, jem w różnych miej-
scach, nie zawsze wiem co mi zapodadzą. Dlatego trzeba 
zrobić taki reset oczyszczając swoje organy(uśmiech) Uwa-
żam, że powinniśmy regularnie sprzątać to wszystko, co 
nam się niepotrzebnego nazbierało. Nosimy, szczególnie 
w jelitach mnóstwo świństw, które gniją. Nie jest to fajne. 
Oczyszczając się z niepotrzebnych rzeczy, oczyszczamy się 
z negatywnych myśli.

Ile dni w roku spędzasz poza domem?
Ponad połowę na pewno…

Z pewnością żyjesz z kalendarzem, bo ludzie sukce-
su, mają zaplanowane życie… a księżniczka sukcesu 
(uśmiech) tym bardziej.

Fot. M
aria W

inek
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Podoba mi się to określenie (uśmiech), dziękuję. Kalendarz 
jest nieodzownym elementem mojego życia.

A jak żyjesz?
Żyję w  zgodzie z  innymi, nikomu nie narzucam co ma 
robić, jak żyć. Nie jestem ortodoksyjna. Nie jem mięsa, 
prawie nie jem glutenu, unikam laktozy…ale jak czasami 
napiję się kawy z mlekiem, to nie umrę. Najgorsze robić 
sobie wyrzuty, że coś się zjadło, co teoretycznie nie było 
„zdrowe”

Uprawisz sport? Widziałem cię na korcie teniso-
wym…
Słowo „uprawiam” sport jest w moim przypadku sporym 
nadużyciem. Raczej od czasu od czasu pobiegam po korcie 
tenisowym, bo rzeczywiście właśnie tenis chyba najbar-
dziej mnie wciągnął.

Dlaczego tenis?
Pewnie dlatego, że jest w  nim dużo ruchu nie do końca 
przewidywalnego. Nie oznacza to jednak że trenuję regu-
larnie. Niestety, nie mam na to czasu a co za tym idzie, nie 
gram na tyle zadowalająco, żeby być zagrożeniem dla mo-
ich kolegów tenisistów. Zatem biegam sobie od czasu do 
czasu po korcie, przegram wszystkie mecze i z satysfakcją 
wracam do domu, że zrobiłam coś dobrego dla swojego 
ciała.

A tak modny dziś fitness?
Nie znoszę fitnessów! Czas na siłowni dla mnie płynie po-
twornie wolno. Kilka razy wykupiłam karnet na rok…a wy-
trwałam przez miesiąc(uśmiech). Nic nie zmotywuje mnie, 
żeby chodzić na siłownię, nie znoszę tego. Powtarzalność 
tych samych czynności mnie nudzi a  czasem nawet fru-
struje.

Co nakręca do życia Olgę Bończyk?
Nowe projekty. Nowe wyzwania potrafią tak bardzo mnie 
nakręcić, że oddaję się im wtedy bez ograniczeń.

Piszesz muzykę?
Pisałam. Przez lata, ale nie potrafiłam tego zaśpiewać…

Skąd ta bariera?
Nie wiem. Miałam wrażenie, że jakoś emocjonalnie nie 
potrafię tego udźwignąć. Jak ktoś dla mnie napisze pio-
senkę, potrafię się do niej bez emocji odnieść. Patrzę na 
tę muzykę swoimi oczami i dopełniam ją swoim śpiewa-
niem. Jak śpiewałam własne piosenki, po prostu one mi 
się wciąż nie podobały w moim wykonaniu. Nie potrafi-
łam się nimi cieszyć. Dopiero na swojej ostatniej płycie 
„Piąta rano” zaśpiewałam swoją własną piosenkę i wiem, 
że to jest jedna z najpiękniejszych moich piosenek, ale też 
i najważniejsza.

Ale może słuchaczowi spodobały by się?
Najpierw muszą się spodobać mi. Spójrz na historię Amy 
Whitehouse. Polecam film o  niej, tam widać co się dzie-

je z  człowiekiem, który żyje niejako przeciwko sobie. To 
była jazzowa wokalistka, śpiewająca, jeszcze zanim stała 
się sławna, w klubach jazzowych, pisała jazzowe kawałki, 
z jazzowym zacięciem, jazz, jazz i jeszcze raz jazz. Weszła 
w środowisko, które niejako zmusiło ją, aby śpiewała pop, 
a ona wewnętrznie wcale tego nie chciała. Dla niej każda 
płyta kończyła się z chwilą, kiedy ona sama wychodziła ze 
studia. Amy w ogóle się z pop’em nie utożsamiała. Marzy-
ła o tym, żeby wrócić do klubu i śpiewać jazzowe piosenki. 
Środowisko ją przekonywało, że robi doskonałą robotę, bo 
zrobił się wokół niej gigantyczny biznes. Bo w  życiu nie-
zwykle ważne jest aby podążać wyłącznie do WŁASNYCH 
celów, otwierać WŁASNE drzwi …nie spełniać cudzych ma-
rzeń, tylko WŁASNE!!!

Skąd wiemy, że spełniamy własne?
Myślę, że kiedy spełniasz własne, wszechświat daje ci zna-
ki. Oczywiście możemy spełnić „cudze” marzenia, ale bę-
dziesz z tym się po prostu źle czuł…prędzej czy później. To 
my musimy być autorem swoich pomysłów, ale i recenzen-
tem. Nie możemy pozwalać na to, aby inni kreowali naszą 
rzeczywistość. Jeśli ktoś ci mówi NIE dla twojego pomysłu, 
nie wiesz jakie ma tak naprawdę intencję. Może mówi NIE, 
bo zwyczajnie nie chce abyś osiągnął sukces?!

Ale czasami też bez specjalnego powodu mówią 
NIE……
Mam przyjaciółkę, która słucha bardzo dużo muzyki. 
Głównie house-owej,R’n’B……takiej freakowej. Praktycz-
nie niemal wszystkie radia zalane są takim stylem – no-
woczesnym, młodzieżowym. Ja jednak śpiewam zupełnie 
inaczej, klasycznie. Do tego mam ciemną, mocną, głęboką, 
altową barwę głosu. Jest wiele osób, które po moich kon-
certach zachwycają się właśnie tą wyjątkową barwą mojego 
głosu, a moja przyjaciółka delikatnie mówiąc, nie bardzo. 
Mało tego, udziela mi rad, jak powinnam śpiewać i  kogo 
słuchać żeby brzmieć tak jak brzmią dzisiejsi wokaliści. I co 
w takiej sytuacji byś zrobił? Chroniłbyś to, co jest dla ciebie 
indywidualnie i tworzy twoją wyjątkowość, czy posłuchał-
byś koleżanki, która przyzwyczajona jest do współczesnej 
formy śpiewania? Ale ja nie chcę być jedną z wielu. Ja chcę 
być wyjątkowa!

Ale to nie rzutuje na wasze relacje?
Oczywiście że nie. To jest jej zdanie i ja je szanuję. Jednak 
moje wybory należą do mnie i nikt nie powinien się z tego 
powodu obrażać.

Pracujesz nad wydaniem płyty z  piosenkami Marii 
Koterbskiej. Na jakim etapie jest projekt?
Na razie to faza projektu, bardzo dobrze wymyślonego 
i  strategicznie zaplanowanego w  najdrobniejszych szcze-
gółach. Jednak póki co czekamy na ostatni podpis Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki. Trzymaj kciuki, bo gdy ruszymy 
z  pracami, to wiosną ukaże się płyta o  której będzie na-
prawdę głośno.

Dziękuję i powodzenia.

MOJE ŻYCIE NA SCENIE
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Kabiny KASOgroup to alternatywne rozwiązanie dedyko-
wane hotelom, restauracjom, firmom, przedsiębiorstwom, 
powierzchniom magazynowym, produkcyjnym i biurowym, 
które tworzy miejsca dla palaczy.

Wbrew ogólnej opinii kabiny nie są urządzeniem wyłącznie dla 
palaczy. Przede wszystkim największą korzyść z zastosowania 
palarni KASOgroup mają osoby niepalące, które doczekały się 
rozwiązania w pełni chroniącego ich przed biernym paleniem.
Tradycyjne palarnie nie chronią osób niepalących przed 
wdychaniem szkodliwych substancji, które wydobywają się 
na zewnątrz pomieszczenia.

Oferujemy wysokiej jakości produkt, który wykonany jest ze 
szczególną starannością i dbałością o szczegóły.

Jako jedyna firma opracowaliśmy rozwiązanie z drzwiami 
w pełni automatycznymi.

Istnieje możliwość zamontowania czytnika kart pracowni-
czych.

Kabina jest niezależnym urządzeniem – nie ma potrzeby 
podłączania jej do systemu wentylacyjnego. Wymaga jedynie 
podłączenia do prądu 230V.

INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

PALENIE
                            pod kontrolą

WYGODA dla hoteli i restauracji
OSZCZĘDNOŚCI dla pracodawców

KOMFORT dla palących i niepalących

„
„
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ZALETY posiadania 
kabiny dla palaczy
• chroni przed biernym paleniem, wychwytuje 99,99% zanieczysz-

czeń, usuwa dym nikotynowy i nieprzyjemny zapach, alergeny, kurz, 
substancje smoliste itd. 

• zastosowanie kabiny pozwala oszczędzić na kosztownej przeróbce 
pomieszczeń i montowaniu specjalnych systemów wentylacyjnych 

• wystarczy podłączyć do prądu 230V 
• kabinę można ustawić w dowolnym miejscu 
• szklana, transparentna konstrukcja po pierwsze: nie zmienia 

w radykalny sposób przestrzeni, w której kabina jest montowana, po 
drugie: nie powoduje poczucia izolacji u osób z niej korzystających 

• wszystkie zanieczyszczenia pozostają w filtrach, które podlegają okre-
sowej wymianie 

• palenie w przeznaczonych do tego miejscach – Kabinach dla Palaczy 
KASOgroup – pozwala utrzymać czystość i higienę na terenie 
obiektu

KORZYŚCI  dla pracodawcy
• zastosowanie kabiny znacząco skraca czas pobytu poza stanowiskiem 

pracy 
• firma nie musi płacić za nieefektywny czas pracy (pracownik nie traci 

czasu na przemieszczanie się do miejsc specjalnie wydzielonych dla pala-
czy, które znajdują się na zewnątrz budynku) 

• brak zagrożenia pożarowego, które stwarzali ukrywający się wcze-
śniej palący pracownicy 

• otoczenie budynku firmy oraz toalety nie są już zaśmiecane porzuco-
nymi niedopałkami i są wolne od nieprzyjemnego zapachu 

• to wyjście naprzeciw potrzebom swoich pracowników zarówno tych 
niepalących jak i palących 

• zadowolenie pracowników przekłada się na lepsze wyniki w pracy 
• kabiny KASOgroup spełniają wymagania przepisów BHP i PPOŻ 

oraz ubezpieczycieli firm 
• posiadanie kabiny KASOgroup ma pozytywny wpływ na audyt 

firmy

Gwarantujemy 100% skuteczność. W naszych kabinach nie ma konieczności 
montowania drzwi. Ich konstrukcja zapewnia kontrolowany obieg powietrza 
bez możliwości wydobywania się go na zewnątrz pomieszczenia, drzwi podra-
żają jedynie koszt rozwiązania, ale dyscyplinują palaczy do palenia wewnątrz 
kabiny. Drzwi montujemy na życzenie klienta i wówczas, gdy pracodawca 
życzy sobie zainstalować czytnik kart pracowniczych.

specjalna oferta 
dla członków DC

pakiet produktów 
do mycia kabin gratis

www.kabinydlapalaczy.eu

INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

„

„
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           Gotowa  
do walki

„kto walczy – może przegrać,
 kto nie walczy – już przegrał”

„
„

Rozmawiał: Radosław Tracz

Helena Fromm 
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Na Olimpiadzie w Londynie zdobyłaś brązowy 
medal. Ile lat musiałaś trenować sport wyczynowo, 
żeby odnieść taki sukces?
Taekwondo 19 lat. Wcześniej trenowałam jeszcze inne 
dyscypliny

A dlaczego taekwondo?
Bo to najlepszy sport. (śmiech)

Oczywiście. Jednak musiał być ktoś, który zaszcze-
pił Ci tę ideę.
Spodobało mi się, kiedy zobaczyłam jak wysoko ci ludzie 
potrafią kopać(uśmiech)

Jako junior zdobyłaś wszystko, co można było zdo-
być: Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata…
Nie, na świecie byłam druga.

A kiedy się kończy wiek juniora?
Jak masz 16 lat, można startować jako senior.

Czy na poziomie juniora to jest bardziej forma zaba-
wy, a seniora- to już tylko ciężka praca?
Tak można powiedzieć. Będąc juniorem treningi były tylko 
3 razy w tygodniu. Teraz, jak jestem seniorką, treningi są 
5 razy w tygodniu i traktuję to już zawodowo. Poza tym 
dostałam się do kadry narodowej Niemiec. Tutaj są zupeł-
nie inne wymagania wobec zawodnika.

Z czego się utrzymujesz, masz sponsorów?
Nie, jestem w wojsku.

O proszę, w jakim stopniu?
Sierżanta.

Każdy, kto zaczyna przygodę ze sportem z pewno-
ścią ma marzenie być najlepszym w swojej dzie-
dzinie w kraju, czy na świecie. I nagle pojawia się 
kontuzja… Jak to działa na zawodnika, sportowca? 
Czujesz wściekłość, złość? A może też myślisz, że się 
do tego nie nadajesz?
Wiadomo, gdy doznaje się kontuzji, jest się rozczarowa-
nym, wściekłym. Natomiast, jak już się wyleczy kontuzję, 
to wraca się silniejszym.

A czy kontuzja uczy pokory?
Mam wrażenie, że po kontuzji używasz bardziej głowy. Jak 
byłam młoda, nie myślałam o niczym. Po prostu wychodzi-
łam na walkę i walczyłam. Po kontuzji nabrałam pokory.

A jak to było? Zerwałaś więzadła krzyżowe 3 tygo-
dnie przez Mistrzostwami Europy? Złość?
Tak. Na początku nie chciałam wierzyć, że mam kontuzję 
i dalej chodziłam na treningi. W końcu jednak trener po-
wiedział, że nie mogę trenować…na mistrzostwa pojecha-
łam tylko jako kibic.

Który to był rok?
2005.

A medal w Bonn zdobyła w roku.
2006.

Czyli rok po tym, jak doznałaś kontuzji?
7 miesięcy. Ja do tego byłam jeszcze w gimnazjum.

To ile miałaś wtedy lat?
Siedemnaście.

A na kolejnych mistrzostwach we Francji za rok, 
kolejna kontuzja…
Nie, to było w Manchesterze; kwalifikacje na Olimpiadę. 
Tam w walce z Francuzką doznałam kontuzji.

To była druga kontuzja? Ile czasu było między 
pierwszą, a drugą kontuzją? Dwa lata?
Tak, dwa lata.

A w 2008 roku już zdobyłaś medal?
Tak i walczyłam z tą Francuzką, z którą doznałam kontuzję…

Tak, więc ten medal miał podwójną wartość.
Tak, to była najpiękniejsza rzecz, jaką dotychczas osiągnę-
łam. Przez to również zakwalifikowałam się na Igrzyska 
do Pekinu.

Co się myśli po tylu kontuzjach? Myśli się, że się 
może zrobić wszystko?
Jest się dumnym, że wyszło się z takiego dołka, ale 
również jest się wdzięcznym rodzinie i związkowi, że 
w trudnych chwilach można było na nich liczyć. Wielka 
satysfakcja!

No i później pojechałaś do Pekinu i zajęłaś 9. miej-
sce. Aż czy tylko?
Tylko.

Dlaczego? Brak koncentracji?
Za dużo ludzi, za dużo emocji. Brak koncentracji także.

A co spowodowało ten brak koncentracji?
Ja byłam jeszcze bardzo młoda i nie byłam przygotowana 
do tego mentalnie.

           Gotowa  
do walki
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I jak zdobyłaś 9. miejsce to powiedziałaś sobie, że 
na następnych Igrzyskach będzie lepiej?
Tak.

I było lepiej?
Tak. (śmiech)

Widziałem filmik z twojej walki podczas igrzysk. 
Jak duże znaczenie dla ciebie mają kibice? Czy może 
sportowiec jest w takim transie, że nic nie słyszy?
Słyszałam ten doping, szczególnie moich najbliższych. To 
dodawało mi energii.

Przed Tobą Rio.
(śmiech)

Już myślisz? Już jesteś mentalnie w Rio?
Nie, jeszcze nie. W listopadzie podejmę decyzję czy chcę 
lecieć do Rio, czy też nie. Tym bardziej, że jest teraz małe 
dziecko, a ja muszę codziennie trenować. Do tego jeszcze 

krążę między Polską i Niemcami, więc muszę to poukła-
dać. Do listopada chcę jeszcze wystąpić w kilku turniejach, 
żeby wiedzieć czy pojechać do tego Rio, czy odpuścić.

A czy dziecko mocno zmieniło, przewartościowało 
twoje życie?
Kiedyś jak planowałam swój dzień, myślałam tylko o so-
bie. Jednak z pojawieniem się dziecka, ten dzień trzeba 
było organizować inaczej. Dodatkowo muszę brać pod 
uwagę, że dziecko tęskni i nie mogę przebywać za długo 
poza domem.
Teraz to będzie taki test dla mnie. Już nie mogę się kon-
centrować tylko na Rio, ale też na rodzinie i dziecku. Ja już 
dużo osiągnęłam; zdobyłam ten medal na Olimpiadzie. 
Teraz nie chcę nawet wyjeżdżać na dłuższy czas, bo dziec-
ko się zmienia i nie chcę, żeby mnie to ominęło.

Wiesz co chciałabyś robić po zakończeniu kariery?
Na pewno chciałabym zostać przy Taekwondo. Myślałam 
o tym, żeby otworzyć szkółkę tu w Karpaczu i zobaczyć 
czy jest zainteresowanie tym sportem. Też mam ukończo-
ne studia, ale szkoda byłoby pójść w innym kierunku, niż 
w tym, w którym szło się przez całe życie.

Czyli Taekwondo to jest twoja pasja?
Tak! Tuż po narodzinach dziecka miałam taki okres, że nie 
chciało mi się iść na trening, ale teraz kiedy już mam swój 
cel, to idę i sprawia mi to wielką radość.

W Niemczech jest takie powiedzenie: 
„ten kto uważa, że już kimś jest, ten 

przestał już kimś być”.

„
„
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Słyszałem, że narodziny Jonasa to była największa 
walka w twoim życiu. Dlaczego?
Tak, to była najtrudniejsza walka, ponieważ do walki na 
ringu możesz się przygotować. Tutaj nie można prze-
widzieć, co cię czeka. Urodzenie dziecka było najcięższą 
walką, ale również najpiękniejszą.

Powiedziałaś kiedyś „kto walczy-może przegrać, kto 
nie walczy-już przegrał”. Czy spotkałaś się z takimi 
ludźmi w życiu, którzy walczyli, ale przez problemy 
przestali? Co byś im poradziła?
W życiu codziennym widać to cały czas, że są ludzie, któ-
rzy boją się zrobić ten pierwszy krok, bo uważają, że i tak 
przegrają. Dlatego lepiej spróbować coś zrobić i nawet 
jak się nie uda, to można wyciągnąć konsekwencje, żeby 
następnym razem było lepiej. Jednak ważne jest, żeby 
nigdy się nie poddawać i wyznaczać sobie kolejne małe 
cele. Ważną rzeczą jest, żeby zawieszać sobie coraz wyżej 
poprzeczkę. Moje koleżanki mówią, że boją się wysyłać 
podania o pracę, bo uważają, że i tak przyjdzie negatyw-
na odpowiedź. Ja zawsze im powtarzam, żeby walczyły 
o swoje i w końcu przyjdzie odpowiedź pozytywna.

Ludzie boją się odrzucenia. Dlatego wolą nie próbo-
wać.
Wielu ludziom brakuje wiary w siebie.

W sporcie masz mentora. Tym mentorem również 
może być trener. A w życiu? Kto może być takim 
trenerem, mentorem?
Partner, rodzina, przyjaciele.
Ale trzeba mieć wiarę w siebie. Dzięki niej człowiek jest sil-
niejszy. Uważam też, że sportowcy, którzy kończą karierę 
i zajmują się biznesem radzą sobie lepiej niż inni ludzie, 
bo zawsze dążą do celu. Nawet jak im się,,poślizgnie noga’’ 
to nie rezygnują, bo muszą osiągnąć swój cel. Natomiast 
ludzie, którzy nie mieli kontaktu ze sportem nie są tak 
wytrwali i szybciej się poddają.

To dlatego napisałaś książkę „Ready to fight”?
Ta książka miała być po to, żeby ludzie się nie podda-
wali, żeby byli, tak jak tytuł mówi – gotowymi do walki. 
Jak miałam złamaną prawą rękę i miałam ją w gipsie, 
byłam zmuszona, żeby używać lewej i np. musiałam 
myć zęby lewą ręką, dzięki czemu bardziej pracowała 
moja druga półkula mózgu. Nie dołowałam się, że nie 
mogłam czegoś zrobić, bo miałam rękę w gipsie, tylko 
szukałam rozwiązań. W tej książce jest kilka przykła-
dów zachowań jak walczyć, jak się nie poddawać i jak 
wyciągać wnioski.

Czy ta książka jest również w języku polskim?
Jeszcze nie.
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A jak duża rolę (ja być może powinienem od tego 
zacząć, ale na tym skończę) odgrywają marzenia? 
Bo w Polsce często słyszy się takie powiedzenie: 
„Zejdź na ziemię. Przestań marzyć”. Czy spotkałaś 
się z czymś takim w Niemczech?
Nie.

Może Niemcy mają inną mentalność niż Polacy.
Ja nigdy się nie spotkałam z takim powiedzeniem. Wy-
chowywałam się w takim otoczeniu ludzi, którzy mówili 
mi: jeśli mam jakiś cel, to musisz zrobić wszystko, żeby go 
osiągnąć. W Niemczech jest takie powiedzenie: „ten kto 
uważa, że już kimś jest, ten przestał już kimś być”.

Możesz powiedzieć coś na temat zasad obowiązują-
cych w Taekwondo?
Walka ma 3 rundy po 2 minuty i wygrywa się albo na 
punkty albo przez K.O.

K.O. czyli knockout?
Tak.

Kiedy ma miejsce taki knockout?
Kiedy przeciwnik już nie wstanie.

A jeśli wypadnie poza matę?
Jeżeli wypadnie lub wybiegnie poza matę-zostaje mu odję-
ty punkt. To jest po to, żeby nie unikać walki.

A co oznacza, jeśli trener podnosi czerwoną lub 
niebieską kartkę?
To jest wtedy, kiedy trener uważa, że kopnięcie lub ude-
rzenie powinno być punktowane, a nie było. Wtedy ogląda 
się materiał wideo w zwolnionym tempie, żeby dać te po-
minięte punkty lub nie. Każdy trener może jej użyć tylko 
raz w meczu, chyba że miał rację, wtedy karta zostaje mu 
zwrócona i może jej użyć jeszcze raz. Więc jeśli ją straci 
i będzie sytuacja oczywista, to nie może nic już zrobić.

A jeśli trener nie ma racji, to jego zawodnik dostaje 
minusowe punkty?
Nie, traci tylko kartę.

Czego Ci życzyć w sporcie? 
Żebym nigdy nie straciła zapału. Oczywiście jeszcze tego, 
żebym nigdy nie miała kontuzji.

W związku z tym, że niedawno miałaś urodziny, to 
tego wszystkiego Ci życzę.
Wspominałaś, że chciałabyś otworzyć szkołę Ta-
ekwondo w Karpaczu. Czy to znaczy, że postanowi-
łaś już, że chcesz mieszkać w Polsce?
Myślę, że tak. Bardzo mi się tu podoba…i tu również 
mieszka moja miłość(uśmiech)

Jak trafiłaś na tę miłość?
Przypadek.

Nie ma przypadków.
No, ale to był przypadek. Mieszkaliśmy w zupełnie 
różnych rejonach Niemiec, ja na północy, on w Bawarii 
…a wszystko przez moją kontuzję.

A z jakiego rejonu pochodzisz?
Okolice Dortmundu.

I to jest północ?
Dla mojego chłopaka może tak. To jest w ogóle prawie 
niemożliwe, żeby osoby uprawiające różne sporty – zimo-
wy i letni, się ze sobą spotkali. Ludzie uprawiający sporty 
zimowe trzymają się razem i ludzie uprawiający sporty 
letnie tak samo. Z powodu kontuzji, byłam w klinice, 
w której w tym samym czasie był Jędrek. Tak się spotka-
liśmy.

A jak doznałaś kontuzji, to nie myślałaś, że dzięki 
niej 10 lat później będziesz miała miłość, będziesz 
miała rodzinę.
Mój trener zawsze mi powtarzał, że jak mam kontuzję, 
to nie mogę się załamywać, bo ta kontuzja jeszcze coś 
dobrego wniesie.

Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.

…ważne jest, żeby nigdy się nie 
poddawać i wyznaczać sobie kolejne 

małe cele. Ważną rzeczą jest, 
żeby zawieszać sobie coraz wyżej 

poprzeczkę…

„

„

Helena Fromm 
(ur. 5 sierpnia 1987 
w Arnsbergu); 
niemiecka 
zawodniczka 
taekwondo.

Brązowa medalistka 
igrzysk olimpijskich 
w Londynie w 2012 
roku w kategorii do 
67 kg i dziewiąta za-
wodniczka igrzysk 
w Pekinie. Dwukrotna 
brązowa medalistka 

mistrzostw świata, trzykrotna medalist-
ka mistrzostw Europy, w tym mistrzyni 
w 2008 i wicemistrzyni w 2006 roku. 
Obecnie dzieli swoje życie pomiędzy 
Niemcy i Polskę, a dokładnie Karpacz.
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 Historia, tradycja i smak francuskiej

kuchni
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Już 30 szefów z Polski odbyło 
szkolenie i otrzymało prestiżo-
we dyplomy ukończenia kursu, 
sygnowane podpisem Paula 
Bocuse.

Chciałem dać możliwość obcowania 
z kulturą i tradycją kulinarną mojego 
kraju kucharzom z Polski w Lyon – 
stolicy francuskiej gastronomii – mówi 
C-Michel Labarre, promotor i po-
mysłodawca wyjazdu – Do Instytutu, 
w którym sam prowadziłem mię-
dzynarodowe grupy, w każdym roku 
przyjeżdżają kucharze ze wszystkich 
zakątków świata. Mieszkam w Polsce 
od kilkunastu lat i wiem jak bardzo 
kucharze tutaj chcą się uczyć, nadążać 
za światowymi trendami kulinarnymi.
Program wymiany obejmował 
10-dniowe szkolenie, dodatkowo 
każdy z uczestników miał moż-
liwość odbycia stażu na kuchni 
w jednej z restauracji Paul’a Bocuse, 
odwiedzenia kilku restauracji (Bo-
uchon de Lyon i Brasserie) w Lyonie 
oraz zwiedzenia winnic znajdują-
cych się w okolicach Lyonu.
Z relacji uczestników wynika, że 
wszystkie przygotowywane na 
warsztatach potrawy posiadały 
uniwersalne receptury dzięki cze-
mu, śmiało mogą zostać włączone 
do kart menu w polskich lokalach 
gastronomicznych. Duże wrażenie 
na uczestnikach szkolenia zrobiła 
kultura organizacji pracy w kuchni, 
objawiającą się przede wszystkim 
okazywaniem szacunku wobec wyż-
szych w hierarchii, panującą ciszą 
na kuchni w czasie wykonywania 

Poznanie tajników kuchni 
francuskiej pod okiem 

najlepszych jej mistrzów 
w najsłynniejszym Instytucie 

kulinarnym na świecie to 
marzenie wielu kucharzy 

w naszym kraju. Dzięki 
zaangażowaniu i determinacji 

C-Michela Labarre stały się 
rzeczywistością.

„

„
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obowiązków zawodowych, strojem kucharskim podkreśla-
jącym zajmowane stanowisko i czystością.
Program szkoleniowy zakończył się uroczystością wręcze-
nia certyfikatów potwierdzających odbycie stażu w In-
stytucie, podpisanych przez samego „papieża francuskiej 
sztuki kulinarnej” – Pana Paul’a Bocuse. Odbyła się ona 
w sali kominkowej urządzonej w 1834 roku w XIII-wiecz-
nym zamku stanowiącym siedzibę Instytutu.
Poza warsztatami kulinarnymi polscy kucharze mieli 
okazję zwiedzenia piwnic w winnicy Chateaux Meursault, 
zawierającej zbiory 700 tys. butelek głównie czerwonego 
wina. Odwiedzili także jedną z czterech Brasserie Pau-
l’a Bocuse – Brasserie „Le Nord”, tam smakowali klasycz-
nej kuchni lyońskiej, m.in. podawanej na gorąco sałatki 
z wątróbki drobiowej z kozim serem. W kolejnej restau-
racji „Quenelle” zaserwowano naszym uczestnikom bezy 
o smaku rakowym.
Jednak największe wrażenie na wszystkich kucharzach 
z Polski zrobiła uroczysta kolacja w jednej z najbardziej 
prestiżowych i luksusowych restauracji francuskich, 
posiadającej od 50 lat niezmienne 3 gwiazdki w kategorii 
Michelin, słynącej z najbardziej luksusowych dań opartych 
na recepturach samego mistrza – Restauracji Paul’a Bocu-
se***. Świetności całemu wieczorowi dodał fakt, iż grupa 
z Polski została powitana przez samego Paul’a Bocuse, 
który poświęcając swój czas obdarował naszych rodaków 
autografami w swojej ostatniej książce kulinarnej, jak 
również pozował do pamiątkowego zdjęcia.
Na kolacji, która według cennika kosztuje 280 EUR + 
wino, nasi kucharze uraczeni zostali zupą homarową 
z kawałkami świeżego homara, pasztetami z truflami, naj-
słynniejszym daniem Paul’a Bocuse – wilk morski w cieście 
francuskim lub do wyboru pieczenią cielęcą z warzywami 
gotowanymi, do tego desery, które wybierało się ze spe-
cjalnego wózka według własnych preferencji.
Jeden z uczestników szkolenia podsumował pobyt na 
wymianie słowami, które mogą stanowić tylko zachętę 
dla kolejnych grup: …poznanie kuchni francuskiej na stażu 
w Lyonie nie zastąpi żaden kurs u nas w kraju, a wieczór w Re-
stauracji Paul’a Bocuse zapamiętam na zawsze.

Szczegółowych informacji na temat kolejnych terminów 
i warunków wyjazdu udziela C-Michel Labarre: michel@
labarre.pl, tel. + 604 917 404. Specjalne warunki uczest-
nictwa dla członków Diamonds’CLUB.
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FRANCJA
  w samym sercu Karpacza

Restauracja Patateria - francuski akcent w sercu 
Karkonoszy, dania kuchni francuskiej z rąk 

rodowitego Francuza.

„
„
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Restauracja francuska w Karpaczu zaprasza na 
klasyczne dania rodem z Francji wywodzące się 
z różnych regionów, m.in.  z Alzacji, Burgundii 
Normandii, Bretanii oraz Prowansji.  Specjalnością 
restauracji oprócz dań francuskich są faszerowane 
ziemniaki na różne sposoby.  A do tego wszystkiego 
dania kuchni francuskiej przygotowuje rodowity 
Francuz z 30-letnim doświadczeniem kulinarnym, 
który swoje umiejętności nabywał w renomowa-
nych restauracjach we Francji. 

Kuchnię francuską cechuje świeżość, smak i tradycja 
oraz wykorzystanie regionalnych produktów. W re-
stauracji jako dodatek do potraw wykorzystywane 
są lokalne produkty, dzięki temu Goście będą mogli 
skosztować potrawy z wykorzystaniem lokalnych 
produktów takich jak np.  sery kozie z gospodarstwa 
ekologicznego z rejonu Karkonoszy. Na dodatkek 
Goście będą mogli skosztować lokalnego trunku na 
bazie 36 ziół i owoców rosnących w Karkonoszach. 
Połączenie kuchni francuskiej z lokalnymi specjałami 
przeniesie nas w niesamowity świat smaku i tradycji.

Grand Carpaccio en Bouillabaisse

Królewskie Carpaccio w bouillabaisse 
Filet z karmazyna 200 gr.
Filet z dorada 200 gr.
Filet z okonia 200 gr.
Filet z kurek czerwonego 200 gr.
Czosnek  3 ząbki 
Czerwona sucha papryka ostra 3 Szt.
Miękisz chlebowy 50 gr.
Olej z oliwek  4 łyżki
Fumet  (wywar rybny) 15 cl.
Szafran 0,01 gr.
Sól / pieprz do smaku 

Włożyć rybę do zamrażarki (kilka minuty tylko!)
Namoczyć miękisz w wywarze, osączyć i miażdżyć (lub 
miksować) z czosnkiem i papryką
Połączyć z olejem delikatny dodać wywaru (do konsysten-
cji majonezu), dodać szafranu i przechowywać w lodówce.
Układać na dużym talerzu plasterki rybny (przemienny) 
dodać pieprz i sól, delikatne smarować sosem i degusto-
wać bez czekania……….
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Soupe aux moules

Zupa z Mule
Terrine de saumon aux ecrevisses et fine herbes

Mus z łososiem 
i rakami z ziołami 

Mule 0,5 kg.
Court-bouillon 
Cebula (średnia) 1 szt.
Pietruszka 1 nać.
Liść laurowy 1 szt.
Tymianek k.k.
Czosnek (ząbki) 1 szt.
Białe wino (75 cl) 1/2 but.
Śmietana 30% 500 gr.
Cytryna 1 szt.
Mąka 20 gr.
Sól / pieprz k.k.

Filet z łososia 0,75 kg.
Filet z pstrąga 0,25 kg.
Ogon raki 0,3 kg.
Żelatyna 15 g.
Cebula posiekane 3 szt.
Sól 15 gr.
Pieprz 2 gr.
Jajka 2 szt.
Śmietana  22%  1 l.
Szczypiorek 50 gr.
Koper 10 gr.

Mule: Z ostrym nożykiem zeskrobywać na-
rośle i oderwać bisiory. Opłukać pod bieżącą 
zimną wodą.
Włożyć w gorącą Court-Bouillon przez około 
5 min. Na dużym ogniu, aż muszle się otwiera 
otworzą
Otwarte mule odstawić. Z cedzaka wyłożyć 
cebula, pietruszka czosnek i przedsieć woda 
z Court-Bouillon, Przelej powrotu do garnku 
i rzucić sama mięso z mule, dodaj śmietanka, 
sok cytrynowa i mąka (już mieszane) do bu-
lion z mulą. Miksować do gęstnie konsysten-
cji. Serwować z grzankami.
Court-bouillon; Cebula, pietruszki,liść lauro-
wy, tymianek, czosnek, wino i 1litr woda 10 
– 15 min.

W malakserze miksować filet łososia i pstrąga 
aż do jedno litowa masa dodać jajko i cebuli 
jeszcze miksować i dolać delikatne  śmietana 
żelatyną, sól i pieprz. Przełożyć masę z ogonów 
raków do naczynia (formy) żaroodpornej. Duże 
naczynie wstawić do pieca do temperatury 1800 
i wlać do niego tyle gorące wody, aby sięgała do 
¾ wysokości formy. Piec około 50 min. w kąpieli 
wodnej. Wyjąć z piekarnika i odstawić do osty-
gnięcia. Serwować na zimno.
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AUSTRIA  
to nie tylko Wiedeń

TEKST DANIEL TRACZ
ZDĘCIA MATEUSZ MOLASY
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Myśląc o Austrii, myślimy o Alpach, malowniczych doli-
nach, ale przede wszystkim myślimy o jej stolicy – Wied-
niu. Niespełna 2 milionowa metropolia leżąca w północnej 
części tego kraju słynie z nieprzeciętnej urody i nadzwy-
czajnego klimatu, który tworzą cudowne zabytki otoczone 
zielenią, której w tym mieście nie brakuje.

Rzeczą, którą stolica Austrii bardzo sobie ceni, jest hi-
storia i kultura. To tutaj odbywały się ważniejsze zjazdy 
i kongresy na przebiegu lat. Również w tym mieście żyli 
i tworzyli najwybitniejsi uczeni i artyści świata. Dzięki 
tak dużemu naciskowi na sztukę, możemy odwiedzać 
tu muzea i galerie cieszące się jednymi z najbogatszych 
kolekcji obrazów i rzeźb na całej kuli ziemskiej, ale i inne 
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obiekty kultury; mieszczą się tu chociażby zamek Schön-
brunn czy słynna Opera Wiedeńska. Ponadto, właśnie 
tu narodził się słynny Walc Wiedeński i tu swoje utwory 
tworzyli najzdolniejsi kompozytorzy o jakich słyszała 
ludzkość, m.in. Józef Haydn, Wolfgang Amadeusz Mo-
zart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert czy Johann 
Strauss.

Istotną kwestią również jest fakt, iż Wiedeń jest korzyst-
nie zlokalizowany turystycznie względem Polski. Dla 
przykładu z centralnej części południa Polski – Katowic, 
wystarczy 4-godzinna droga samochodem, aby dotrzeć do 
naddunajskiej stolicy. Poza tym austriacka metropolia jest 

świetnie połączona liniami kolejowymi i lotniczymi (lotni-
sko Schwechat). Natomiast w mieście koncertowo działa 
komunikacja, która składa się z linii U-Bahn i S-Bahn oraz 
autobusów i tramwajów.

Austria jednak oprócz wspaniałej stolicy posiada równie 
urokliwe regiony alpejskie. Jednym z nich jest położony 
w południowo-zachodniej części kraju – Tyrol. Nadzwy-
czajne widoki, które zapierają dech w piersiach są tu 
codziennością, a miejscowe kawiarnie i restauracje tylko 
dodają kolorytu i tworzą niespotykane nigdzie indziej 
nastrój i atmosferę.
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Do tego regionu można przyjechać w każdej porze roku. 
Zarówno w lecie, jak i zimą każdy znajdzie sobie ciekawe 
zajęcie; od jazdy na nartach w styczniu po windsurfing 
w lipcu. I tak przez okrągłe dwanaście miesięcy. Miejscowe 
hotele przygotują wspaniałe oferty zarówno dla rodzin 
z dziećmi jak i dla par, szukających romantycznych wrażeń 
u stóp Alp. Najwygodniejszym środkiem transportu byłby 
samolot, który ląduje w stolicy Tyrolu – Innsbrucku, ale 
południowy kraj związkowy jest również świetnie połą-
czony siecią autostrad otoczonych najwyższymi górami 
Europy.

Austria jednak oprócz wspaniałej 
stolicy posiada równie urokliwe 

regiony alpejskie. Jednym z nich 
jest położony w południowo-

zachodniej części kraju – Tyrol.

„

„
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Odpocznij na pokładzie 
wyjątkowego jachtu

zadzwoń po bezpłatny katalog :+48 537 000 835
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